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Qualsevol titular sobre què pas-
sarà a les eleccions municipals del
26 de maig a Barcelona necessi-
ta un interrogant. Perquè una
suma de dubtes no fa una certe-
sa. I de certeses, aquest cop, n’hi
ha ben poques. Per no dir cap. 

Tots els partits ho tenen clar.
Tant, que fins i tot el favorit a les
enquestes, Ernest Maragall (ERC),
es resisteix a acceptar aquesta
etiqueta. “Si ens creiem les en-
questes, segur que perdo”, deia fa
uns mesos en una entrevista amb
aquesta publicació, afegint que, si
vol convertir les expectatives en re-
sultats electorals, s’ho haurà de
guanyar “a pols”.

El cert, però, és que Esquerra
no només arriba al 26-M amb les
enquestes a favor, sinó també
amb l’impuls de l’històric resultat
que va treure a les recents eleccions
generals. Les municipals tenen
una lògica pròpia, d’acord. Però els
resultats dels republicans el 28 d’a-
bril, quan van ser la primera for-
ça a Barcelona per 2.733 vots de di-
ferència sobre el PSC, confirmen

que la música sona bé: victòria en
38 dels 73 barris i en 5 dels 10 dis-
trictes. “La ciutadania va parlar
clar. És hora que això es confirmi,
però no es traslladi només a un
crit, sinó també a un projecte de
màxima ambició republicana”,
demana Maragall. ERC aspira a
entrar al club dels grans partits que

han aconseguit l’alcaldia de Bar-
celona i l’independentisme es juga
tenir o no la capital del país.

QUEDA EFECTE COLAU?
Que això passi dependrà, en gran
part, del resultat que acabi acon-
seguint Ada Colau. L’alcaldessa
arriba a la cita després del retrocés
del 28-A –els comuns només van
guanyar en dos barris–i amb una
llista desdibuixada, on no hi ha ni
Gerardo Pisarello ni Jaume Asens
(han anat al Congrés), però tam-
poc Laia Ortiz, Josep Maria Mon-
taner, Agustí Colom, Mercedes
Vidal o Gala Pin –bé, la regidora de
Ciutat Vella sí que hi és, però en
una posició simbòlica (37)–. 

Però sobretot Colau arriba al
26-M amb un balanç de mandat
agredolç –vegis la situació de
l’habitatge o la seguretat– i amb
força complicitats erosionades,
especialment amb la resta de par-
tits i amb el sector privat. Caldrà
veure si es conserva –i en quina
mesura– l’efecte Colau del 2015 i

com afronten els comuns aques-
ta recta final de campanya, més
enllà dels controvertits vídeos de
l’alcaldessa a Youtube.

“ELS SOCIALISTES HEM TORNAT”
Qui confia en un retrocés dels co-
muns i en recuperar posicions –i
fins i tot donar la sorpresa– és el
PSC. Els bons resultats que va
aconseguir a les generals a Barce-
lona, on es va disputar la victòria
global amb ERC i va imposar-se en
29 barris i 5 districtes, han injectat
una bona dosi de moral a les seves
files. “Els socialistes hem tornat”,
exclamava poc després del 28-A
Jaume Collboni, que ha organitzat
la campanya de les municipals
com una segona volta de les gene-
rals. La marca torna a vendre i el
vell feu socialista, Nou Barris, ha
tornat a ser íntegrament vermell a
les generals. Ingredients suficients,
argumenten des del partit, per fer
un bon resultat el 26-M.

On no hi ha tanta eufòria és a la
seu de campanya de Manuel Valls

als Jardinets de Gràcia. L’exprimer
ministre francès, que va arribar
amb grandeura Barcelona i des de
certes esferes ja se’l feia alcalde,
sembla haver-se anat desinflant a
mesura que avançaven les setma-
nes. Els discrets resultats de Ciu-
tadans a la ciutat el 28-A no són
precisament un bon auguri. 

JxCAT REIVINDICA LA GESTIÓ
Qui sembla que tampoc ho té fà-
cil és Junts per Catalunya. La
candidatura de Joaquim Forn i
Elsa Artadi no apareix al capda-
vant de les enquestes, però els re-
sultats que el partit va aconseguir
el 28 d’abril a la ciutat són simi-
lars als dels comicis espanyols
del 2016. Amb tot, han resistit i es-
peren recuperar posicions fent
bandera de la seva experiència de
gestió. “El 26 de maig la qüestió ja
no serà com aturar l’extrema dre-
ta espanyola, sinó quina propos-
ta política garanteix el canvi a Bar-
celona per construir la gran capi-
tal que volem”, defensen.

Menys aspiracions tenen al
PP. Després de la desfeta a les elec-
cions generals, sembla que els
populars es donaran per satisfets
si aconsegueixen obtenir repre-
sentació municipal i no quedar

fora del plenari. Al partit confien
que l’aposta –no exempta de de-
bat– per Josep Bou els permeti
salvar els mobles.

I per últim caldrà veure quin
resultat treuen la CUP –amb una
massa de votants sempre fidel– i
Barcelona és capital-Primàries,
amb un Jordi Graupera que podria
entrar al consistori. Qui sembla que
es quedarà fora, almenys atenint-
nos al 28-A, és VOX. Només va
arribar a un 3,41% dels vots.

Arnau Nadeu
BARCELONA

El moment d’Esquerra?

El candidat d’ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall (esquerra), durant la celebració dels resultats electorals el 28-A. Foto: ACN/Elisenda Rosanas

Colau ha perdut Asens,
Pisarello, Montaner,
Ortiz, Colom, Vidal i
Pin, que va al número 372.733

vots de diferència van
fer possible la victòria
d’ERC per davant del
PSC a la ciutat el 28-A

» ERC afronta el 26-M a Barcelona amb les enquestes a favor i l’impuls del resultat de les generals
» Els comuns hi arriben desdibuixats, Valls desinflat, JxCAT resistint i el PSC recuperant la moral

Anàlisi
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Molt trista la reacció
dels veïns de Rubí da-

vant l’obertura d’un cen-
tre d’adolescents immigrants sense
referents. Repeteixo: adolescents. És a
dir: nens. El racisme i la intolerància
guanyen terreny alimentats per la po-
larització social i la por. És realment
preocupant. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els diputats presos...
"Deberán ser debida-

mente custodiados (...)
para que, una vez en el interior del sa-
lón de plenos, pueda quedar garanti-
zada su seguridad. Deberán ser reinte-
grados, sin dilación, al centro peniten-
ciario una vez (...) haya dado término a
la sesión".

@igpagan

Tienen a 7 chavales de
Altsasu en la cárcel

hace 3 años por el tobillo
roto de un Guardia Civil de paisano y
a 5 violadores sentenciados tomando
finos en la Feria de Sevilla y paseando
por la calle. Lo digo por si te sigue sor-
prendiendo lo de Marchena en el Tri-
bunal Supremo.

Entre d'altres moltes
coses, no sé si ningú

mereix un president del
Senat que banalitzi/trivialitzi tan ter-
riblement els dolors de Sarajevo. Sa-
rajevo segur que no. (No m'estalvio
recordar que els bombardejos de
l'OTAN als Balcans els dirigia Javier
Solana).

@HiginiaRoig@judici1O@MElAmrani
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per Ernest Maragall, candidat d’ERC a l’alcaldia

És l’hora de Barcelona

Barcelona demana ser governada! És
urgent definir un projecte clar, impulsat
per un equip solvent. La ciutat ens exigeix
posar la ciutadania al centre i alhora li-
derar, des de la capital del país, el procés
d’emancipació republicana de Catalu-
nya. Hem de ser pioners a l’hora d’abor-
dar els grans debats globals i plantejar so-
lucions per a les realitats concretes de cada
un dels barris de la ciutat. 

Barcelona necessita afrontar la reali-
tat amb bon govern i feina ben feta, però
no n’hi ha prou amb dir-ho o prometre-
ho, sinó que cal arremangar-se per fer-ho
possible. Volem donar resposta a les ne-
cessitats dels ciutadans. Per
això la ciutat mereix un go-
vern compromès amb l’equi-
tat, que afronti amb valentia
el problema de l’habitatge,
que vetlli perquè els joves
puguin viure i treballar dig-
nament i que lluiti, alhora,
contra els problemes de convivència i la
sensació d’inseguretat. Un govern, tam-
bé, que faci una gestió integral del feno-
men turístic per tal de distribuir-ne mi-
llor els costos i beneficis a tota la ciutat. Un
govern, en definitiva, que socialitzi els èx-
its que Barcelona genera dia rere dia.

I volem fer-ho partint de l’educació i
la cultura com a pal de paller des d’on tot
comença, és a dir, com a eines d’empo-
derament de la ciutadania. És en l’edu-
cació i la cultura on s’amaguen totes les
respostes del futur, ja que Barcelona serà
una ciutat més oberta, inclusiva, creativa
i viva només si la ciutadania i l’economia
pivoten sobre el coneixement. Els veïns de

Barcelona mereixem viure en una ciutat
sostenible i encarada cap al futur. Per això
no només creiem que cal potenciar una
mobilitat segura, neta i econòmica, sinó
que hem d’anar més enllà i promoure la
generació d’energia local o una estratègia
de residu zero.

Barcelona ha de ser una capital que en-
capçali les grans lluites globals, recuperant
i potenciant el nostre paper internacional,
però sobretot ha de ser la capital que li-
deri la lluita per la llibertat, la democrà-
cia, la solidaritat i els drets civils. En
aquests moments, en els quals afloren de
nou els vells extremismes i observem, atò-

nits, l’erosió de la democràcia d’un Estat
espanyol que ha atacat les institucions i
els ciutadans del nostre país, Barcelona  ha
de ser un baluard contra el feixisme i les
injustícies. Ens cal construir la capital de
la República Catalana. Per això estem dis-
posats a liderar grans acords transversals
amb el compromís d’unitat d’acció inde-
pendentista per la República, ja que la nos-
tra Barcelona és la del 15-M, la del 8 de
març, la del “Welcome refugees” i, evi-
dentment, també la del 20-S, l’1-0 i el 3-
0: la Barcelona de la llibertat i la demo-
cràcia. La Barcelona que és exemple de
convivència i de combat, de dignitat i d’es-
perança. La Barcelona que lluitarà in-

cansablement i sense ambigüitats contra
la injustícia que suposa tenir presos po-
lítics i exiliats.

Nou Barris lidera estadístiques trista-
ment conegudes: precarietat econòmica
i d'habitatge; rendes baixes, fracàs esco-
lar... Però cal encarar aquests reptes amb
els seus grans actius de sempre: el poten-
cial humà, el dinamisme associatiu i la so-
lidaritat entre el veïnat.

Cal afegir-hi un esforç d’inversió
des de totes les institucions i l’aposta per
una educació que garanteixi l'equitat real
i permeti la realització personal; que si-
gui la base de la convivència dels veïns

i veïnes de demà i que per-
meti al jovent veure el futur
amb optimisme.

Una aposta per l’educació
i la cultura lligada a la com-
plicitat amb les entitats del
món cultural, de les arts, del
lleure, de l’esport... perquè

puguin exercir la seva tasca comunitària
en les millors condicions.

Al districte resten pendents d’estruc-
turació urbanística barris sencers; patim
un dèficit estructural d’instal·lacions cul-
turals i esportives de qualitat que donin
sortida a les inquietuds de la gent en con-
dicions dignes; urgeix la revitalització del
comerç de proximitat; la recuperació de la
convivència i la tranquil·litat, de la me-
mòria i de la cohesió als barris.

Volem que a Nou Barris passin coses,
coses que facin que la ciutat miri cap aquí,
generant un nou pol d’activitat cultural i
econòmica que faci que Nou Barris entri
de ple en el paisatge habitual de la ciutat. 

A Nou Barris cal encarar els reptes amb 
els seus grans actius: el potencial humà, 
el dinamisme associatiu i la solidaritat

Els semàfors

Barcelona Activa
Barcelona Activa ha obert recentment al
Parc Tecnològic de Nou Barris el nou
Ateneu de Fabricació Digital, un equi-

pament que té com a objectiu apropar la
tecnologia, la ciència i el disseny de la
fabricació digital a tota la ciutadania. 

pàgina 8

CF Montanyesa
La temporada acaba amb una petita de-
cepció. Després d’estar gairebé tota la

lliga ocupant una de les posicions d’ho-
nor, una mala ratxa ha apartat la Monta
de la lluita per l’ascens. El club, però, ha
anunciat la renovació de Dani Andreu. 

pàgina 22

Districte
El nou centre esportiu del barri del Turó

de la Peira obrirà finalment les seves
portes l’1 de juny. L’equipament està aca-
bat des de fa mesos i havia d’obrir al no-
vembre, però problemes amb el concurs
de la seva gestió han causat el retard. 

pàgina 8
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4El Departament de Salut de la
Generalitat torna a demostrar que
l’atenció primària és una de les
grans apostes d’aquesta legisla-
tura. I ho fa, aquesta vegada, in-
vertint 30 milions d’euros en un
programa per a posar al dia les ins-
tal·lacions i l’equipament de fins a
382 centres d’atenció primària
(CAP) dels més de 400 que hi ha a
Catalunya. 

Pel que fa a la ciutat de Barce-
lona, aquesta inversió, en una pri-
mera fase, supera els 3 milions

d’euros per a modernitzar fins a 53
edificis on s’han detectat necessi-
tats, tenint en compte la seva data
de construcció o de la darrera re-
modelació.

Aquesta és la finalitat del pla de
millora de l’equipament als centres
d’atenció primària, que des d’a-
quest mes de juny, i durant els prò-

xims tres anys, preveu actuacions
en quatre grans àmbits: compra de
nous aparells sanitaris  –que aug-
mentaran la capacitat de resolució
de la primària–; reforma de man-
teniment i conservació dels cen-
tres per potenciar el confort dels
professionals i usuaris –substi-
tuint calderes i aparells climatit-
zadors, pintant, instal·lant leds–; re-
novació d’equipament tecnolò-
gic –com ara centraletes o equips
audiovisuals–; i reposició d’ele-
ments estructurals –com ara bu-
taques d’extracció, taulells o cadi-
res-. El pla corregeix, així, defi-
ciències en les infraestructures
d’atenció primària que impacten
negativament en la feina diària
que desenvolupen els professio-
nals i en l’atenció que es presta als
usuaris dels serveis.

La primera fase de les actua-
cions se centrarà principalment en
l’adquisició de mobiliari i d’equi-
pament sanitari i invertirà 11,3
milions d’euros per a totes les re-
gions sanitàries de Catalunya. Pel
que fa al nou equipament sanita-
ri, per exemple, s’estrenaran der-
matoscops, tensiòmetres, elec-
trocardiògrafs i, sobretot, ecògrafs
portàtils. D’aquests, se n’adquiriran

fins a 127 i alguns arribaran a cen-
tres on mai n’hi havia hagut i d’al-
tres en renovaran d’obsolets. Tam-
bé es preveu un pla de formació
d’ús d’aquests aparells per als pro-
fessionals que ho necessitin. La se-
gona i tercera fase de les actua-

cions se centraran més en les re-
formes i adequacions i el canvi
d’instal·lacions d’àmbit tecnològic,
i es preveu que s’acabi al juny de
l’any 2022. 

Per a la consellera de Salut,
Alba Vergés, amb aquest pla, en 3
anys, “posem al dia als CAP de Ca-
talunya, amb millores que satisfa-
ran els professionals i els usuaris”.
Per la seva banda, el vicepresident
del Govern, Pere Aragonès, emfa-
titza que aquest programa po-
tencia l'atenció primària “com a co-
lumna vertebral del sistema públic
de salut de Catalunya”. 

Els CAP de BCN es posen al dia
» El Departament de Salut inverteix en nous aparells i millores per a usuaris i professionals 

4L’aposta del Departament de
Salut per l’atenció primària d’o-
rientació comunitària, al voltant de
la qual vol estructurar el sistema
públic de salut, es completa amb
altres d’implementació immedia-
ta que milloren les condicions la-
borals dels professionals. 

Així, s’està potenciant la tasca
de la professió infermera i del con-
junt dels professionals dels equips,
i s’han acordat millores salarials per
als professionals de l’atenció pri-
mària concertada, d’urgències d’a-
tenció primària i de salut sexual i
reproductiva dels CAP.

Valorar els professionals

A Barcelona es
modernitzaran fins 

a 53 edificis

Es comprarà
mobiliari nou i 

equipament sanitari

El pla de millora dels CAP té un pressupost de 30 milions d’euros. Fotos: Generalitat

salutweb.gencat.cat
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GUARDONS4El Ple de l’Ajun-
tament del passat 3 de maig va
servir per aprovar les Medalles
d’Honor de Barcelona d’aquest
2019. En el cas de Nou Barris, les
medalles seran per a l’Associació
de Gent Gran de Torre Baró i per
a l’Associació de Veïns i Veïnes
de la Prosperitat.

En el cas de l’Associació de
Gent Gran de Torre Baró el
guardó reconeix “la seva tasca
envers la promoció de les per-
sones grans del barri a través de

diverses activitats lúdiques i cul-
turals, així com per la seva im-
plicació per a la millora de les
condicions de vida del barri”. Pel

que fa a l’Associació de Veïns i
Veïns de la Prosperitat, el premi
destaca “el dinamisme” de l’en-
titat i la seva “lluita en favor del
barri i de l’impuls de reivindica-
cions i projectes per a la cohesió
i la integració social del barri”.

Gent Gran de Torre Baró té la
seva seu, des de l’any passat, al
nou casal del barri situat al nú-
mero 5 de l’avinguda Escolapi
Càncer. L’entitat organitza dife-
rents activitats per a la gent de la

tercera edat, com ara ball, ioga,
tallers de dansa o costura.

DES DEL 1974
Pel que fa a l’AV de la Prosperi-
tat, l’entitat va començar a fun-
cionar el 1974 com a secció de
l’Associació de Veïns del sector
Vallbona-Torre Baró- Trinitat. 13
anys més tard, el 1987, l’entitat es
va fundar com a tal. Actualment
l’associació està organitzant la ce-
lebració del centenari del barri. 

Imatge d’una trobada de l’AV de la Prosperitat. Foto: AV de Prosperitat

L’AV de la Prosperitat i Gent Gran
de Torre Baró, Medalles d’Honor

» El guardó reconeix la implicació de les dues entitats en 
“la millora de les condicions de vida” als seus respectius barris

En marxa el nou Ateneu 
de Fabricació Digital

TECNOLOGIA4El Parc Tecno-
lògic de Nou Barris acull des de
fa molt poc el nou Ateneu de Fa-
bricació Digital del districte.

L’Ateneu de Fabricació Di-
gital és un equipament que té
com a objectiu apropar la tec-
nologia, la ciència i el disseny de
la fabricació digital i de les se-
ves aplicacions a tota la ciuta-
dania.  Una de les seves fun-
cions també serà donar suport
a projectes  i formar les perso-
nes i les empreses en l’ús de la
tecnologia de la fabricació digi-

tal. També fomentarà diferents
activitats i projectes per tal que
puguin tenir una utilitat social
i es pugui aplicar l’aprenentat-
ge obert i en xarxa. 

El passat 15 de maig, en el
marc de la Festa Major de Nou
Barris, es va celebrar una jor-
nada de portes obertes per tal
que tothom qui ho volgués po-
gués conèixer les interioritats del
nou espai. Durant tots els dies de
la Festa Major també es van or-
ganitzar visites guiades per a
centres educatius i empreses.

Acord per restaurar 
la masia de Can Valent

PATRIMONI4L’Ajuntament, tal
com va informar en un comu-
nicat el passat 5 de maig, res-
taurarà la masia de Can Valent
del barri de Porta per tal que
aculli  nous equipaments mu-
nicipals que es consensuaran
amb els veïns.

Aquesta masia, que es va
construir al segle XVIII i està
protegida pel catàleg de patri-
moni fa molt de temps que està
abandonada i en molt mal estat.
Segons ha explicat el consistori,
es destinaran 750.000 euros
per consolidar tota l’estructura,

fer-hi els serveis bàsics i delimi-
tar tots els espais del seu interior.
En el mateix pla urbanístic tam-
bé contempla que una segona
finca de la zona aculli un tanatori
privat, que estarà situat a tocar
del cementiri de Sant Andreu.

EL CAMP DE LA DAMM
D’altra banda, el Districte amb
la propietat de l’antic camp de
la Damm, també al barri de
Porta, una permuta de terrenys
perquè el camp passi a ser mu-
nicipal i s’hi puguin fer nous
equipaments esportius. 

El nou centre esportiu del Turó
de la Peira obrirà l’1 de juny

EQUIPAMENTS4El nou centre
esportiu del barri del Turó de la
Peira, que havia d’obrir les seves
portes el novembre de l’any pas-
sat, obrirà finalment l’1 de juny.

Els vuit mesos de retard tenen
una doble explicació. En primer
lloc hi va haver problemes amb el
col·lector d’aigua però el principal
problema ha tingut a veure amb
el concurs per establir la gestió del
recinte, ja que l’empresa que el va
perdre va presentar un recurs, ja

que no estava d’acord amb el re-
sultat final. 

El passat 19 de maig es va ce-
lebrar una jornada de portes
obertes per tal de mostrar el nou
centre, que té una piscina i una
pista poliesportiva, als veïns.  L’e-
quipament el gestionarà l’em-
presa IGE BCN i els clubs que ges-
tionaven l’espai també el podran
utilitzar. D’altra banda, els veïns
segueixen dient que falta una
rampa en un dels accessos.

Ensenyament | L’Institut Escola Antaviana celebra 25 anys
L’Institut Escola Antaviana va celebrar el passat 18 de maig el seu 25è aniversari amb un
acte central que va incloure diferents activitats al llarg de tot el dia. Hi va haver, entre 

altres, gegants, una batucada, esports, tallers, un sopar i ball fins a la una de la matinada. 

Les Medalles d’Honor
es van aprovar el
passat 3 de maig
durant el Ple municipal

Nou Barris
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ACTIVITATS4En el marc de la
Festa Major del districte, el
passat 19 de maig es va celebrar
la 18a Mostra de mercats de
Nou Barris a la plaça Major, en
la qual es van poder tastar di-
ferents productes de tres mer-
cats locals: el de la Mercè, el de
Canyelles i el de la Guineueta.

La jornada va arrencar a
dos quarts de 12 del migdia i
fins a dos quarts de dues el pú-
blic va poder degustar, per no-
més dos euros, un vermut po-
pular que incloïa una beguda

(cervesa o aigua), patates fre-
gides i dues tapes a escollir
entre una amanida russa, pa
amb tomàquet i pernil o bro-
queta d’estiu.

Els diners recaptats es des-
tinaran a la Fundació La Gui-
neu, que fa una gran tasca per
posar a l’abast de tothom l’en-
senyament de la música.

Durant la mostra el públic
també va poder gaudir de di-
ferents actuacions itinerants

que es van fer a la plaça. El
bon temps, a diferència de la
pluja que havia caigut els dies
abans, va provocar que la mos-
tra atragués molta gent. La
plaça Major va presentar un
molt bon aspecte i es van ven-
dre moltes degustacions.

La mostra va ser tot un èxit. Foto: Districte

La plaça Major acull 
la 18a Mostra de Mercats

CELEBRACIÓ4La Festa Major
de Nou Barris va viure una nova
edició entre el 14 i el 19 de maig.
Enguany ho va fer amb el col·lec-
tiu LGTBI com a gran protago-
nista, ja que gran part de la ce-
lebració va tenir com a objectiu
defensar la tolerància i la convi-
vència i expressar el rebuig a
l’homofòbia.

La part negativa de la cele-
bració, però, va ser la pluja, que
va obligar a suspendre alguns ac-
tes del dia 17 maig, precisament
la jornada durant la qual es
commemorava el Dia Interna-
cional contra la LGTBI-fòbia.
Concretament, no es van poder
celebrar la fira d’entitats i la bi-
blioteca Vivent. També es van
suspendre els tallers multies-
portius i les exhibicions que
s’havien de fer a les pistes es-
portives Antoni Gelabert. 

El dia 14 la Festa Major va
arrencar amb diferents activi-
tats, com ara el concert de coral
i de l’orquestra Vozes al pati de
la seu del Districte o la xerrada
‘Les masies de Nou Barris’ a cà-
rrec de l’entitat 9barritza’t. L’en-
demà les activitats van continuar
amb  al llarg de tot el dia. Es van

fer diferents tallers, una classe
de ball en línia, la xerrada ‘Com
són els models de família di-
versos?’ i el concert de banda
amb l’orquestra de vent i l’or-
questra de corda de l’Escola
Municipal de Música de Nou Ba-
rris. El dia 16 els veïns van po-
der gaudir de més activitats,
com ara el ball de la gent gran,
més tallers i xerrades, i també es
va celebrar el Dia de les Escoles. 

PREGÓ
El dia 17, tot i el mal temps, l’ac-
te de lectura del pregó es va po-
der celebrar com estava previst.

La lectura d’enguany va anar a
càrrec de membres de les entitats
del districte 17 de Maig i Nou Ba-
rris LGTBI. També es va celebrar
una concentració contra la vio-
lència i la LGTBIfòbia davant la
seu del Districte.

El mateix dia 17 la música
també va ser protagonista amb
la celebració del festival Meri-
diana Rock, que sota l’organit-
zació de la Plataforma per la
Llengua va viure la seva segona
edició.  Per últim, els dos últims
dies de la festa van estar farcits
de més actes que van acabar
d’arrodonir la celebració.

Un moment de la lectura del pregó del dia 17 de maig. Foto: Districte

La Festa Major de Nou Barris
reivindica la tolerància

ComerçAjudes | Subvencions per fomentar l’economia de proximitat
L’Ajuntament destina 2,3 milions d’euros, a través dels projectes ‘Impulsem el que fas’ i
‘Enfortim l’economia social i solidària’, a subvencionar projectes que fomentin l’economia
de proximitat i impulsin la innovació socioeconòmica als barris i als districtes.

La Prosperitat celebra 
la diada del seu centenari

FESTA4El barri de la Prosperi-
tat celebra aquest 2019 el seu
centenari. En el marc de tots els
actes que hi ha programats, els
dies 18 i 19 de maig va tenir lloc
la diada central del centenari.

Tot i que el dia 18 va fer mal
temps durant un tram del dia, els
actes van tirar endavant. A dos
quarts de dues es va presentar la
diada amb música i animació.
Un dels moments més especials
va ser el romanç del centenari
amb el cantautor Jaume Arnella,
que va deixar pas a l’arrossada
popular d’en Pep Salsetes i el ba-
teig dels capgrossos ‘La Prospe’
i ‘El Pestaña’. Una estona més

endavant, a les set de la tarda, es
va fer la presentació de la Festa
Major a càrrec de la comissió del
centenari i un concert amb la Big
Funk Teory. 

L’endemà la celebració va
seguir amb un acte de record, ja
que els castellers de Barcelona
van reproduir el mateix pilar
que van aixecar el 1977 al barri.

FESTA MAJOR
La Festa Major del barri arren-
carà el pròxim 25 de maig i s’a-
llargarà fins al 2 de juny. Al
llarg dels nou dies de festa es
programaran una gran quantitat
d’actes per a tots els públics.

INICIATIVA4El Museu d’Histò-
ria de Barcelona va acollir el 9 de
maig l’acte de celebració del Dia
Europeu del Comerç de Proxi-
mitat, una iniciativa pionera que
té la Fundació Barcelona Co-
merç com a principal impulsora.

L’acte va servir per fer pre-
sentar el ‘Manifest de Barcelona:
Fem Comerç, Fem Ciutat, Fem
Europa’ i del llibre  amb les con-
clusions de les 14es Jornades
Europees del Comerç i Turisme,
en les que experts europeus de di-
ferents àmbits relacionats amb el

comerç reflexionen sobre el futur
del comerç de proximitat.

La jornada va tenir com a ob-
jectiu posar en valor el comerç de
proximitat com a factor principal
d’identitat local, cultural i europea.
La iniciativa té el suport de Vitri-
nes d'Europe, la Federació d'As-
sociacions Europees de Comer-
ciants i la col·laboració de les ins-
titucions europees. Lluís Llanas,
secretari general de Vitrines d’Eu-
rope, va afirmar que “hem de fer
de Barcelona l’epicentre del co-
merç de proximitat d’Europa”.  

La ciutat celebra el Dia Europeu
del Comerç de Proximitat

La 18a Mostra de
mercats de Nou Barris
es va celebrar en el
marc de la Festa Major

Nou Barris
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“Aquest Ajuntament ha fet una
diferenciació entre comerciants i
veïns. I això no és així. Només es
preocupen dels veïns però els co-
merciants també ho som”. Són
paraules de Xavier Llobet, president
de l’eix comercial Cor Eixample.
Som a finals de mandat i és l’hora
de fer balanços. Un dels sectors eco-
nòmics de la ciutat que sempre hi
té molt a dir és el del petit comerç.
Parlem, especialment, amb els co-
merciants que no són dels barris
més cèntrics. Però no només.

No es pot dir que les paraules
de Llobet siguin extensibles a ca-
dascun dels eixos comercials amb
qui aquesta publicació ha parlat,
que han estat una desena. La
melodia, però, és similar en línies
generals. De la mateixa manera
que ho és una altra opinió: el go-

vern de l’alcaldessa Ada Colau va
començar malament amb el sec-
tor, però les relacions han anat mi-
llorant. Hi ha opinions variades,
gairebé sempre expressades amb
moderació, però la relació, en
general, no ha acabat de ser bona.

Després de Llobet parlem amb
Josep Escofet, el president de
Sants-Les Corts. Escofet veu un
panorama “sense alegria” per al
comerç local. Des d’aquest Ajun-
tament, afegeix, “s’han intentat fer
coses, però no és suficient”. “No-
saltres no rebem els beneficis del
turisme i estem patint una mica”,
diu. Escofet creu que un dels prin-
cipals problemes és el dels locals
buits, “perquè genera un efecte do-
minó”. En la línia de Llobet, afe-
geix que, “a l’inici de la legislatu-
ra, al comerç no se li donava im-
portància, però es van adonar
que és molt important per a la ciu-
tat. Han posat pedaços i han do-
nat ajudes perquè van veure que
la política del principi era errònia”. 

CLAROBSCURS
Si passem de Sants-Les Corts a
Cor d’Horta, el diagnòstic és que
la situació del comerç “no és bona
en general”. Des d’aquest eix
creuen que “cada partit aposta pel
comerç a la seva manera i de tots
es poden dir coses positives i ne-
gatives”. “No podem dir que
aquest hagi estat dels pitjors go-
verns. Amb el tema de la dina-
mització, per exemple, hem fet un
pas enrere amb el cas de les pas-
sarel·les de moda, però han des-
centralitzat els actes de Nadal”,
conclouen. 

Seguint amb els eixos més
perifèrics ens desplacem fins a
Nou Barris. Juan Tornero, presi-
dent de l’Eix Nou Barris, afirma
que “la situació del comerç no ha
millorat” i descriu un panorama

amb “molts comerços tancats”.
Creu que un dels problemes és
que el comerç tradicional no té re-
lleu generacional i que fa temps
que “les botigues que obren duren
molt poc”. Sobre el balanç del
mandat de Barcelona En Comú,
Tornero lamenta que els han
prestat “poca atenció i s’han cen-
trat més en la ciutadania”, però re-
marca que ells també són veïns.

PLA DE XOC
Una de les veus que fa temps que
denuncia que el comerç local viu
un procés de decadència és Lluís
Llanas, president de l’eix comer-
cial Creu Coberta i vicepresident
de la Fundació Barcelona Co-
merç. Al febrer Llanas va llançar
un crit d’alerta per la “degradació”
del comerç i afegia que a Creu Co-
berta fa falta “un pla de xoc ur-
gent”. Un pla de xoc que Llanas
estendria a tota la ciutat i que hau-
ria d’incloure una reducció de
les barreres administratives, des-
comptes en llicències per als em-
prenedors, rebaixes en tributs, l’a-
plicació de l’impost de la Gene-
ralitat a les grans superfícies...

Pel que fa a la política del go-
vern municipal, Llanas creu que
“al principi no hi havia un conei-
xement exacte de què represen-
ta el comerç, però l’han anat aga-
fant i al següent mandat hi ha
d’haver més pactes entre els par-
tits per acordar un pla de xoc”. El
president de Creu Coberta tam-
bé creu que un altre problema és
el dels locals buits.

Qui també és vicepresident de

la Fundació Barcelona Comerç és
Pròsper Puig, que alhora és pre-
sident de l’Eix Sant Andreu. Puig
fa una valoració més positiva de
les relacions amb aquest govern
municipal. “Ha estat bastant po-
sitiva. Pràcticament no tinc cap
queixa. Sempre hi ha matisos, co-
ses bones i dolentes, però en ge-
neral la relació ha estat fluida i
hem estat ben tractats”, diu Puig.
El president de l’Eix Sant Andreu
creu que el gran problema del co-
merç local és “la caiguda del po-
der adquisitiu de la gent”.

ELOGIS AL PSC
Durant aquest mandat la regido-
ria de Comerç va estar en mans del
PSC un any i mig –de fet, els
canvis de nom al capdavant de la
regidoria han marcat aquests qua-
tre anys–. Des d’Encants Nous, si-
tuat a la frontera de l’Eixample i
Sant Martí, el seu president, Da-
vid Pou, afirma que “el comerç està
decrèpit” i  deixa clar que a la seva
zona el turisme no es nota. Pou
creu que el millor moment del
mandat va ser quan els socialistes
van liderar la regidoria. “Funcio-
nava millor. Es notava la seva ex-
periència i trencar el pacte va ser
un error”, diu.

D’elogis, però, també n’hi ha
per a la tasca feta durant el man-
dat, concretament de Sant Anto-
ni Comerç. El seu president, Vi-
cenç Gasca, celebra que “hi ha ha-
gut una evolució”. Es refereix a l’a-
cabament de les obres del mercat
i a l’inici de la reforma del seu vol-
tant. Urbanísticament, Gasca la-

menta que no s’hagi acabat la re-
forma de la ronda Sant Antoni. 

També arriben bones paraules
de Sants Establiments Units, que
destaquen els contactes que han
tingut amb la regidora del Districte,

Laura Pérez, així com amb el ge-
rent i la regidoria de Comerç. Tot
i que com a eix comercial valoren
bé el govern, afegeixen que els co-
merços i el sector de la restauració
“no han tingut la mateixa sort” i cri-
tiquen que “l’empresa privada no
ha estat ben valorada, ja que s’han
posat moltes traves, tant amb no-
ves normatives com amb restric-
cions de llicències i l’augment d’al-
gunes taxes”. “S’ha mirat més per
incentivar el món cooperatiu que
el benestar del petit autònom o em-
presari”, afegeixen.

Un dels eixos que tampoc ho
ha tingut fàcil és el del Raval. El seu
president, Josep Lamiel, afirma
que “la inseguretat” els ha afectat
“moltíssim”. “Hem mirat de bus-
car solucions, però les ocupacions,
les drogues... El Raval està bastant
fotut i el comerç necessita un ba-
rri amb una imatge sana”, afegeix.
Un altre crit d’alerta també arriba
del Born. Els comerciants denun-
cien abandonament en matèria de
seguretat, neteja i il·luminació.

Els comerciants afirmen
que a l’Ajuntament
li ha costat entendre la
importància del sector

Albert Ribas
BARCELONA

» Els comerciants evidencien que no han acabat de tenir una bona relació amb el govern Colau  
» Tot i algunes valoracions positives, diuen que no se’ls ha tractat com s’esperaven, sobretot a l’inici

Més ombres que llums

“S’ha incentivat més 
el món cooperatiu 
que el petit autònom 
o l’empresari”

Josep Escofet (Sants-Les Corts)
“A l’inici de la legislatura, al comerç no se 

li donava importància, però després es van 
adonar que és molt important per a la ciutat”

Xavier Llobe
t (Cor Eixam

ple)

“Aquest Ajuntament ha fet una 

diferenciació entre comerciants i veïns.

Només s’han preocupat dels veïns, 

però els comerciants també ho som”

Encants Nous“Quan el PSC va liderar la regidoria funcionava millor. Es notava la seva experiència 
i trencar el pacte va ser un error”

Lluís Llanas (C
reu Coberta)

“Al principi no hi havia un 

coneixement exacte de què representa

el comerç, però l’han anat agafant”

Josep Lamie   
“La insegureta    
ens han afecta   
Necessitem un 
amb una imat  

Sants Estab  “L’empresa pri    ben valora    posa   

8
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8
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GOVERN4Les competències de
Comerç a l’Ajuntament van co-
mençar en mans del comissionat
Miquel Ortega, després les va as-
sumir el regidor Agustí Colom,
més tard Montserrat Ballarín i fi-
nalment un altre cop Colom. 

Aquest últim fa un balanç del
mandat força diferent del dels
comerciants. L’actual regidor
de Comerç assegura que la re-
lació amb el sector “ha estat
molt bona”. Afegeix que “sem-
pre hi poden haver discrepàncies
amb algunes qüestions”, però
destaca que “en conjunt” han fet
“una bona feina”. Com a exem-
ples d’aquesta bona feina, Colom
cita l’acord sobre els horaris de

les zones turístiques o la targe-
ta de fidelització Viba.Barcelona. 

Al llarg de la conversa, el re-
gidor es mostra molt conciliador
i mesurat. Preguntat sobre les
crítiques del sector que el con-
sistori ha rebut durant aquests
anys, diu que “això depèn de les
percepcions, i cadascú té la seva”.
“Jo em quedo amb el fet que hi
ha hagut entesa”, assegura.  

Pel que fa a les crítiques de
l’oposició, Colom respon que el
seu govern ha “defensat el co-
merç de proximitat” i posa com
a exemples els diferents Plans
d’Usos que s’han impulsat, l’a-
posta per no aprovar via silenci
administratiu les ampliacions

dels centres comercials, l’acord
sobre horaris o la feina feta res-
pecte de la modernització tec-
nològica del sector.

EIXOS PERIFÈRICS
Sobre les dificultats econòmiques
dels eixos més perifèrics, Colom
diu que hi ha de tot: “Va per zo-
nes i depèn també del tipus de
negoci, ja que el comerç ali-
mentari funciona”. El regidor rei-
vindica “el pla estratègic” fet a
Sant Andreu, mentre que de
Creu Coberta diu que “és un eix
molt dinàmic que va patir però
que ara està millor”. De Nou Ba-
rris admet que “hi ha alguna
zona complicada”.

Agustí Colom, regidor de
Comerç: “Hi ha hagut entesa”

 el (Eix Raval)
 at i les drogues
  at moltíssim. 

 n barri
  tge sana”

Pròsper Puig (Eix Sant Andreu)“Sempre hi ha matisos, coses bones i dolentes, però en general la relació  amb aquest govern municipal ha estat fluida”

Juan Tornero (Eix Nou Barris)
“L’Ajuntament ens ha prestat poca 
atenció  i s’ha centrat més en els veïns, 
però nosaltres també ho som. 
Tenim molts comerços tancats”

 bliments Units ivada no ha estat ada, ja que s’hanat moltes traves”
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DEBAT ELECTORAL4L’últim
exemple de la difícil relació en-
tre el  comerç i Barcelona En
Comú es va veure durant la ce-
lebració del debat electoral or-
ganitzat per la Fundació Barce-
lona Comerç i la Fundació Bar-
celona Oberta el passat 9 d’abril,
ja que l’alcaldessa Colau va de-
cidir no assistir-hi.

Les dues principals enti-
tats del comerç de la ciutat ha-
vien deixat clar que només ac-
ceptarien la presència dels caps
de llista. Davant la decisió de
l’alcaldessa de no anar al debat,
adduint motius d’agenda, els
comerciants van decidir deixar
la cadira de Colau buida per fer
encara més evident la seva ab-
sència. Durant l’acte, el presi-

dent de Barcelona Oberta, Ga-
briel Jené, va lamentar l’ab-
sència de Colau. “Creiem que és
per tacticisme electoral”, va
afirmar. 

Les crítiques que Jené va di-
rigir a Colau no eren les pri-
meres del mandat. Al novem-
bre de l’any passat, durant la ce-
lebració de la cita anual que or-
ganitza Barcelona Oberta, el
president d’aquesta entitat va
afirmar que el comerç “neces-
sita recuperar la confiança de
l’Ajuntament”. Al llarg de l’ac-
te, la gestió del top manta i la
implementació de les Àrees de
Promoció Economia Urbana
(Apeu) van ser dues de les
qüestions que van provocar
més crítiques cap als comuns.

Jené: “Ens cal recuperar 
la confiança del consistori”
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A primera línia Torre Baró
| Un matí a...

Quan se surt de la parada de metro de Torre Baró, la primera
vista que es té és la d’un barri amb blocs de pisos nous, amb
equipaments municipals i uns carrers ben urbanitzats. És di-
vendres al matí d’un dia plujós. A Torre Barró, tot i ser un dels
barris més perifèrics i muntanyosos de la ciutat, s’hi arriba fà-
cilment amb metro.

La imatge del barri que ofereix la sortida del metro, però,
és un miratge. No mostra la realitat d’un lloc on la Barcelona
que enamora molta gent aquí s’expressa en forma de des-
igualtats i segregació. Només una xifra: una persona de Torre
Baró viu de mitjana nou anys menys que algú de Pedralbes.
Per parlar de tot això, i més coses, he quedat amb el Ramon
Ferrer, de l’associació de veïns del barri, i amb la Gregoria Gar-
cía, de l’Associació Gent Gran Torre Baró. Ens trobem al Casal
de Barri, un magnífic equipament municipal situat a l’avinguda
Escolapi Càncer.

“Això és un barri abandonat i tots aquests pisos nous que
veus aquí, aquest equipament, els carrers... Tot això és una mena
de façana per tapar la resta del barri”, afirma el Ramon, que ha
viscut pràcticament tota la seva vida al barri. El seu diagnòs-
tic –i es pot comprovar que no va desencaminat un cop s’ha
voltat tot el barri– és que la part baixa de Torre Baró, la que fa
de presentació del barri, tapa totes les misèries. “Som un ba-
rri abandonat. Hi ha pobresa, les coses no han canviat”, afegeix. 

La Gregoria agafa ara el torn de paraula. Parla ràpid i té les
idees clares. Se la veu una dona combativa, no només pel fet
que porti un pin lila amb el missatge feminista ‘No és no’. “Els
veïns tenim la sensació que es fan molt poques coses al ba-
rri. L’abandonament es nota en l’urbanisme i s’haurien d’arreglar
molts més carrers, però no es fa”, lamenta la Gregoria, que tam-
bé diu que de vegades no entén “amb quins criteris es donen
les ajudes socials”.

“TOT SÓN PEDAÇOS”
Preguntats per aquests quatre anys de govern de Barcelo-
na En Comú, tots dos reaccionen amb una ganyota. Reco-
neixen que la victòria de Colau va generar il·lusió, però el ba-
lanç que fan, amb matisos, és negatiu. “És cert que s’han cen-
trat en qüestions socials, però en línies generals tot són pe-
daços. Veiem molts tècnics, moltes reunions... Han parlat molt
del Pla de Barris però els carrers no s’han arreglat, hi ha llocs
molt deteriorats”, afirma la Gregoria.

Una de les grans qüestions d’aquest
mandat ha estat la del nou bus a de-
manda, que l’Ajuntament ha posat en
marxa. Torre Baró és un barri amb
pendents molt forts i la mobilitat
és una qüestió molt important.
Tant en Ramon com la Gregoria
celebren la posada en marxa
del bus, però critiquen que
s’hagi fet a mitges. “Vam de-
manar que no fos a demanda, sinó de línia, però, com dèiem
abans, aquí tot es fa a mitges”, afirmen. 

Per comprovar la dualitat del barri el Ramon em porta a
fer un vol amb el seu cotxe. Ens dirigim cap a la part alta del
barri i només començar el trajecte es pot comprovar l’anar-
quia urbanística que caracteritza Torre Baró: carrers en mal es-
tat i amb una trama complicada i cases deficients. La meitat
de la superfície del barri, que va créixer als anys 60 amb l’onada
migratòria, pertany al terreny forestal de Collserola. Fa uns 60
anys la gent va construir les cases amb les seves pròpies mans
i de forma il·legal. N’hi ha que arrosseguen el pes d’afectacions
urbanístiques, cosa que fa que no s’hi puguin fer obres im-
portants. Mentre voltem amb el cotxe, el Ramon diu que té
la sensació que l’objectiu és “deixar morir el barri”.  No sé si la
paraula és morir, però hi ha una xifra que  impacta: Torre Baró
va arribar a tenir 6.000 habitants i ara en té prop de 2.000.   

BONA CONVIVÈNCIA
Per últim, un cop acabada la volta amb el Ramon, miro de tro-
bar algú per comentar la recent visita al barri del líder del par-
tit d’extrema dreta VOX, Santiago Abascal. La formació ultra
va aconseguir un 8% de suport a Torre Baró en les últimes elec-
cions espanyoles. Un resultat bo si es compara amb la mitja-
na de la ciutat, tot i que el percentatge no deixa de ser baix.
Trobo al carrer tres dones, la Rajaa, la Mabrouka i la Walquidia.
La Rajaa és la que té més ganes de parlar. “Em sembla molt ma-
lament tot això de VOX. Aquí hi vivim gent de diferents orígens
i de cultures diverses i, en general, hi ha bona convivència”, afir-
ma. Abans, quan hem parlat del tema, la Gregoria i el Ramon
també m’explicaven que al barri la convivència és bona. Sem-
bla, doncs, que la intolerància no vencerà.

| perAlbert Ribas

Un barriamb dues cares
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Entitats veïnals i ecologistes denuncien que el gas liquat “és un combustible fòssil”

Contra els creuers de gas
MEDI AMBIENT/ Ecologistes en Acció, la
Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible i la
federació europea Transport and Environ-
ment(T&E) van denunciar a finals d’abril,
després que el dia 26 del mateix mes atra-
qués al port de Barcelona el primer creuer
propulsat amb gas liquat, que aquest tipus
de gas “és un combustible fòssil”.

Aquestes entitats asseguren que aquest
tipus de combustible “no pot considerar-se
una solució ambiental com venen anun-
ciant les autoritats portuàries”, ja que la seva
utilització en el transport marítim “pot ge-
nerar emissions de gasos d’efecte d’hiver-
nacle fins a un 9% superiors a l’ús del gasoil
marí”. Les xifres surten d’un informe elaborat
per Transport and Environment.

Aquests nous tipus de creuers de gas na-
tural liquat han de suposar una transforma-
ció tecnològica si els ports s’adapten per tal
de subministrar-la. En el cas de Barcelona, el
primer port de creuers d’Europa, s’ha adap-
tat la planta d’Enagas perquè pugui submi-
nistrar el gas liquat als nous creuers que el
facin servir com a combustible. De moment
està previst que aquest any n’hi hagi tres en
funcionament i que abans del 2026 ja n’hi
hagi una vintena. Des del Port de Barcelona
diuen que el gas liquat pot permetre una re-
ducció del 80% de les emissions d’òxids de
nitrogen (NOx), del 40% de les emissions de
diòxids de carboni (CO2) i eliminar els òxids
de sofre i les partícules en suspensió.

“CORTINA DE FUM”
Els arguments del Port són, segons les qua-
tre entitats que s’oposen al turisme de

creuers, una “cortina de fum per a ocultar la
seva inacció enfront dels alts nivells de con-
taminació i poder continuar ampliant termi-
nals i batent rècords en l’arribada de
creueristes”.  Ecologistes en Acció, la Plata-
forma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de
Barris per un Turisme Sostenible i la federació
europea Transport and Environment(T&E)
afegeixen que de les més de 830 escales pre-
vistes i dels 12 nous creuers que s’estrenen
aquest any a la ciutat comtal, “tan sols dos
creuers arribaran propulsats per gas”. 

El problema estructural que denuncien
les quatre entitats és que “Barcelona és la
primera destinació de creuers d’Europa i
del Mediterrani”, ja que recorden que

només el 2018 va atreure tres milions de
creueristes. Afegeixen, també, que hi ha un
pla per continuar creixent “malgrat l’ame-
naça que suposa per a la salut humana i
dels enormes impactes ambientals i socials
que ocasiona aquest tipus de turisme mas-
siu per a la ciutat”. Per tot plegat, demanen
al Port i l’Ajuntament que “revoquin de
forma immediata l’acord que preveu la
construcció de dues noves terminals de
mega-creuers en el Moll Adossat”.

SOSTENIBILITAT/ Amb l’objectiu de combatre la gene-
ració de residus,  a mitjans d’abril es va presentar la Plata-
forma Ciutadana Residu Zero, que neix amb l’impuls de di-
ferents entitats locals com ara la FAVB.

Així doncs, la plataforma neix amb una proposta clara:
promoure una Llei Catalana Residu Zero de prevenció de
residus. “El millor residu és el que no es produeix”, afirma Mer-
cè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i Projectes Al-
ternatius (CEPA), una de les més de trenta entitats que con-
formen la plataforma. Un dels principals canvis que hauria
d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obli-
gar els productors d’envasos a assumir els costos de la ges-
tió dels productes que posen al mercat. “L’administració fa
recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan com-
plir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.

A més, la plataforma proposa la prohibició dels pro-
ductes d’un sol ús, la revisió urgent dels programes de ges-
tió de residus aprovats per la Generalitat, del programa de
gestió de l’AMB (el qual està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de la recuperació de residus
el 2030. A Catalunya la recollida selectiva està estancada.
El 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons
dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota
de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020.

Neix la Plataforma Ciutadana Residu 
Zero amb l’impuls d’entitats locals BARRIS/La pressió immobiliària, la manca de comerç de

proximitat i la massificació turística han provocat que el
Gòtic, i tot Ciutat Vella, hagi perdut població.

Aquesta realitat la van denunciar a mitjans d’abril els veïns
i les entitats del Gòtic a la Síndica de Greuges de Barcelo-
na, Maria Assumpció Vilà, a qui van explicar la necessitat de
fer un pla de xoc contra la pèrdua de població. Després
d’haver-se trobat amb veïns i entitats en dues ocasions en
els darrers mesos, Vilà apunta que, entre les principals quei-
xes dels veïns, hi ha l’impacte de la massificació turística en
el model econòmic del barri, una ordenança de terrasses que
consideren que està feta per als propietaris de locals i no per
als veïns i la presència de clubs de cànnabis.

Un dels punts que els veïns consideren més problemàtic
és el carrer Escudellers, on hi ha tres discoteques. També de-
nuncien que la zona per sota del carrer Ferran i l’entorn de
la plaça Reial són zones complicades.

El Gòtic vol lluitar contra 
la pèrdua de població

Les entitats recorden
que el 2018 Barcelona
va atreure tres milions

de creueristes
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URBANISME/ Veïns de la Sagrada
Família es van manifestar per ter-
cera vegada el passat 4 de maig
contra  el projecte de l’Ajuntament
de Barcelona i la Junta del Temple
d’expandir-se més enllà de la par-
cel·la que ocupa la Sagrada Famí-
lia amb la construcció de l’escalinata
principal que el Patronat de la ba-
sílica preveu fer al carrer Mallorca.

El pla, que l’Ajuntament va
aprovar fa uns mesos amb el su-
port de tots els partits menys el
PSC i la CUP, afecta dues illes sen-
ceres de cases entre els carrers Ma-
llorca i Aragó i contempla l’ex-
propiació de diferents edificis, ja
que el Pla General Metropolità
qualifica l’espai com a zona verda. 

Veïns de la Sagrada
Família, contra 
les expropiacions

ACN/ La Generalitat ha aprovat el decret
llei que permet la limitació dels preus del
lloguer als barris o a les ciutats on es
pugui acreditar una manca d'habitatge
assequible. El decret obliga a declarar una
ciutat o barri com a zona amb mercat 
d'habitatge tens com a pas previ per im-
posar la contenció de preus. 

Com a norma general, el cost del llo-
guer en aquestes zones només podrà su-
perar en un 10% l'índex de referència de
preus del lloguer, ampliable fins a un 5%
addicional en els casos en què es puguin
justificar vistes excepcionals o caracterís-
tiques especials, com ara piscines comu-
nitàries o jardins. 

Els pisos de nova construcció o total-
ment rehabilitats tindran una moratòria

de tres anys en l'aplicació del límit i po-
dran oferir-se a un 20% per sobre de l'ín-
dex en els primers cinc anys de la seva
sortida al mercat.

UN 38% MÉS EN 5 ANYS
En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà
del lloguer ha crescut un 29% en els úl-
tims 5 anys. L’increment general és espe-
cialment alt a la ciutat de Barcelona, on el
preu mitjà d’un pis de lloguer de 72 me-
tres quadrats és actualment de 949 euros,
segons l’Incasòl, prop d'un 40% més que
fa 5 anys. És a dir, un increment mitjà de
prop de 270 euros per pis. 

Per tot plegat, la limitació dels lloguers
era una forta reivindicació de les entitats
que lluiten pel dret a l’habitatge.

El Govern de la Generalitat aprova 
la limitació del preu del lloguer

PROTESTA/ Veïns del Poblenou
van sortir al carrer el passat 5 de
maig en el marc d’una jornada
contra la gentrificació al Poblenou. 

La jornada, organitzada per
l’entitat veïnal Ens Plantem P9, es
va fer a la rotonda del Casino l’A-
liança i va tenir com a objectiu “fer
xivarri” per denunciar el procés
d’expulsió del veïnat que aquest
col·lectiu assegura que està te-
nint lloc al barri des de fa temps. 

Des d’Ens Plantem P9 reivindi-
quen el dret a lluitar “per un barri
viu, de tothom i amb habitatge dig-
ne” i denuncien que la gentrificació
obliga molts veïns a marxar “pels
preus inassumibles” que actual-
ment hi ha al mercat immobiliari.

El Poblenou es
manifesta contra 
la gentrificació

NOU BARRIS/ El Parc de la Gui-
neueta va acollir el passat 5 de
maig la 39a edició de la festa ‘La
Cultura va de Festa’, una de les ce-
lebracions amb més història del
districte de Nou Barris.

La festa l’organitzen les enti-
tats veïnals i socioculturals del dis-
tricte, com per exemple l’Ate-
neu 9 Barris o la Xarxa 9 Barris
Acull. Al llarg del dia es van cele-
brar diferents activitats repartides
en tres espais diferents. Algunes
de les més destacades van ser la
Mostra d’entitats de 9 Barris, el
pregó de l’Agrupament Escolta
Trini Nova, l’homenatge a Juana
Lobo, el dinar popular o la cer-
cavila i el ball de foc.

‘La Cultura va de
Festa’ celebra la
seva 39a edició

La FAVB i Aigua és Vida acusen Agbar
de voler “mantenir els seus privilegis”
RECURSOS BÀSICS/ Aigua és
Vida i la Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB) van
demanar a finals d’abril als grups
municipals que, en els primers
mesos del pròxim mandat, con-
voquin la consulta per decidir si la
gestió de l'aigua a Barcelona ha
de ser pública i amb participació
ciutadana. 

El pronunciament de les dues
entitats va arribar després que
cinc entitats (CCIES, SGAB, Aigües
de Barcelona, Comité Intercentros
d'Aigües de Barcelona i Abogados
Catalanes por la Constitución)
anunciessin la presentació de di-
ferents recursos judicials contra
l'aprovació de la consulta. 

Segons Aigua és Vida i la FAVB,
aquestes cinc entitats tenen “algun
tipus de vincle amb Agbar” i el seu
objectiu seria “escampar els con-
tenciosos en diversos jutjats per-
què en algun soni la flauta”.
Aquesta quantitat de recursos,
afegeixen les dues entitats, també
provoca “multiplicar per cinc els
costos de l'administració i també
de les entitats sense afany de
lucre que volen fer seguiment del
cas”. Aigua és Vida i la FAVB creuen
que Agbar vol “mantenir els seus
privilegis que durant tantes dèca-
des han tingut a la ciutat i que
tants beneficis li ha comportat
gràcies al rebut que paguen les
famílies amb costos molt sobredi-
mensionats, aprovats en despat-
xos d'esquena a la ciutadania”.

CONSULTA
A finals del mes d’octubre de l’any
passat el Ple de l’Ajuntament va

aprovar la celebració d’una con-
sulta que tenia el suport de
27.000 firmes de la ciutadania per
decidir si la gestió de l’aigua a Bar-
celona ha de ser pública o no. És
per això que Aigua és Vida i la
FAVB pressionen els partits per-
què segueixin el camí que es va
obrir l’octubre de l’any passat. En
paral·lel, també manifesten la
seva “plena confiança” en els ser-
veis jurídics de l’Ajuntament per-
què defensin “la institució per
sobre dels evidents interessos d’a-
questa empresa multinacional
francesa”.

La iniciativa ciutadana que es
va aprovar l’any passat en el marc
de la iniciativa de l’Ajuntament De-
cidim Barcelona, i que tenia al da-
rrere Aigua és Vida, la FAVB i altres
entitats com l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres, pro-
posava “teixir una xarxa ciutadana
a Barcelona per tal que l’aigua
sigui gestionada de forma pública,
democràtica i amb participació
ciutadana”. Les entitats impulsores
van remarcar que “no només es
tracta d’aconseguir una gestió pú-
blica, sinó de garantir que la parti-
cipació ciutadana tingui un paper
fonamental en la gestió”.

L’Ajuntament va
aprovar a l’octubre
una consulta sobre
la gestió de l’aigua

Foto: Aina Martí/ACN
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COMUNICACIÓ4150.648,42 euros, un
1,56% del total. Aquest és el petit pessic
que van rebre les publicacions de pro-
ximitat de la inversió publicitària de l’A-
juntament de Barcelona l’any 2018.
Una xifra que es van repartir una tren-
tena de publicacions que el govern d’A-
da Colau agrupa sota la denominació
“Proximitat Revistes”, on es barregen
publicacions periodístiques professio-
nals amb butlletins d’associacions de
veïns, culturals i programes de festes
majors. 

Una llista estrambòtica en la qual hi
figuren les deu edicions de Barcelona de
la xarxa de periòdics Línia, malgrat te-
nir estructura empresarial i solvència pe-
riodística, a més de control de tirada
OJD-PGD, i ser un referent en la pro-
fessionalització de la premsa de proxi-
mitat a la ciutat. Sigui com sigui, la xar-
xa Línia encapçala les inversions en
aquest segment, amb 70.924,88 euros el
2018 (el 47,08% del conjunt de les pu-
blicacions de proximitat).

Són dades extretes del portal de
transparència municipal i analitzades
per Comunicació 21, les quals deixen un
segon titular destacat: el grup Godó
(La Vanguardia, RAC1, Mundo Depor-
tivo...) es va emportar un terç de la in-
versió publicitària de l’Ajuntament de
Barcelona el 2018. Concretament,

2.836.632,80 euros, un 29,39%. El se-
güent grup que més va rebre és Zeta (El
Periódico, Sport...), amb 2.159.095,42
euros, el 22,38% del total.

Entre el 2015 i el 2018, l’Ajuntament
va destinar 43.700.032,26 euros en pu-
blicitat als mitjans de comunicació. El go-
vern de l’alcaldessa Ada Colau va inver-
tir-hi 14.663.574,12 euros l’any 2015
(any fiscal compartit amb el govern de
Xavier Trias), 9.580.996,66 el 2016;

9.806.114,26 el 2017 i 9.649.347,22 el
darrer exercici. Amb tot, Colau ha reta-
llat en 5 milions d’euros la inversió pu-
blicitària anual, però la distribució d’a-
questa despesa ha variat poc: Godó i Zeta
n’han continuat rebent més del 50%.

Tot plegat contrasta amb el discurs
que els comuns feien abans d’arribar a
l’alcaldia, quan deien que volien “afavo-
rir” la premsa de proximitat i “els mitjans
independents de la banca i les grans em-
preses”, segons encara es pot llegir al web
oficial de Barcelona en Comú.

Colau, lluny de la proximitat
» Les publicacions de proximitat només van rebre un 1,56% de la publicitat de l’Ajuntament el 2018

» El grup Godó (La Vanguardia) es va emportar un terç de la inversió, gairebé 3 milions d’euros

Anàlisi

Els comuns deien el 2015 que
volien “afavorir” la premsa
de proximitat i “els mitjans
independents de la banca”
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Llibres Teatre

El Petit de Cal Eril publica el seu setè
disc, el tercer en els últims quatre anys.
L'energia i la creativitat de Joan Pons i
companyia sembla que no tenen límits.
Energia fosca (Bankrobber, 2018) és un
disc que vol passar la pàgina del pop
metafísic. El van enregistrar durant deu
dies de gener al Mas Ceret de les mun-
tanyes de Prades amb energia solar. 

Música Pelis i sèries

Energia fosca
El Petit de Cal Eril

Retrats alemanys
La Virreina Centre de la Imatge, situat al número 99 de la

Rambla de Barcelona, acull fins al 23 de juny l’exposició ‘Foto-
grafies de gent del segle XX’,  del fotògraf alemany August

Sander.  Feta en col·laboració amb l’August Sander Archiv del
Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur de Colò-
nia, la mostra constitueix la major panoràmica que l’Estat es-

panyol ha dut a terme sobre el projecte homònim de San-
der. Es poden veure  187 fotografies organitzades segons els
esquemes tipològics de Sander i  inclou un conjunt d’obres

de la sèrie ‘Estudis: l’ésser humà’, pràcticament inèdita.

L’artista argentina Nathy Peluso ja està escalfant motors
per a la seva esperada actuació el pròxim 1 de juny al

festival Primavera Sound de Barcelona. Mentrestant, la
singular diva del trap llatinoamericà va fer una actuació
sorpresa el passat 9 de maig a la sala Razzmatazz de la

capital catalana. Nathy Peluso es va presentar a Barcelo-
na en una actuació emmarcada en una campanya pu-
blicitària d’una gran firma de roba, que ha apostat per

crear una línia de productes de l’artista. Aquest fet no ha
agradat a tots els seus seguidors, ja que Peluso sovint ha
estat un potent altaveu per a les demandes feministes i

ha criticat les imposicions estètiques que pateixen les
dones. Segons els crítics, el seu personatge, que va co-

mençar com a inclassificable i fora de l’òrbita comercial,
sembla que es va diluint a mesura que guanya fama. En
qualsevol cas, la barreja de hip hop, trap i pop llatinoa-

mericà li ha servit per situar-se entre els principals noms
de la música internacional. 

N A T H Y  P E L U S OQUI ÉS?
Ser una cantant de trap llatinoamericà
El seu vessant feminista ha marcat la seva música

Famosos

Actuar a Barcelona en un petit concert
El recital formava part d’una campanya publicitària 

S’ha generat un debat sobre l’artista
Alguns seguidors acusen Peluso d’haver-se venut

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

No és un llibre, és un poema. Un únic
text fragmentat en tres capítols per on
es creuen diverses veus que construei-
xen una bitàcola sobre la devastació i
el sense sentit de la violència. Alvarado
Barría explica d’aquesta manera molt
peculiar la història de l’ocupació del te-
rritori maputxe de La Araucanía, a la
zona central de Xile.

Edad de la ira
Patricio Alvarado Barría

| Sniper Elite V2
Segona part d’un títol que es va publicar l’any 2005. Tornarem a 

convertir-nos en un franctirador durant la Segona Guerra Mundial.

Anne Hathaway i Rebel Wilson són les
dues protagonistes d’aquesta comè-
dia en la qual dues estafadores de
classes socials molt diferents decidei-
xen treballar plegades per plomar
sense escrúpols tots els homes que
les infravaloren. La cinta és un remake
d’un clàssic de finals de la dècada de
1980: Dirty Rotten Scoundrels.

Timadores compulsives
Chris Addison

La Calòrica agafa aquest clàssic grec
d’Aristòfanes i, amb la magistral dra-
matúrgia de Joan Yago i la direcció
d’Israel Solà, porta aquesta comèdia
sobre la democràcia a l’actualitat per
estudiar els mecanismes emocionals
que fan funcionar el populisme neoli-
beral i qüestionar-se el seu auge.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Els ocells
Aristòfanes

Viu en línia
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DISSABTE 15 DE JUNY
12:00 El mes que ve es farà la penúltima actuació

musical del cicle de concerts anomenta Blues
al Castell, organitzat per Capibola Blues. / Cas-
tell de Torre Baró.

DIVENDRES 24 DE MAIG
19:00 Ana Vilellas i Alina Kysla seran les res-

ponsables de la segona i darrera sessió del ci-
cle de diàlegs Conflictes i refugi: comprendre
les causes del desplaçament forçat. / Centre Cí-
vic Can Basté.

26 DE MAIG I 9 DE JUNY
10:00 Aquests dos dies es faran noves sessions

del taller anomenat Rakú, ceràmica japone-
sa, un curs en el qual es treballa a partir de
materials com bidons, ceràmica i un crema-
dor. / Hort Can Valent.

FINS AL 30 DE MAIG
Matí-TardaDes del passat dia 9, l’Associació Grup

d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bise-
xuals ha preparat la mostra Homosexuals i
Transexuals a la història de Barcelona. / Casal
de Barri Verdun.

FINS AL 2 DE JUNY
Matí-TardaDes del principis d’abril està en mar-

xa la mostra anomenada Conservar i restau-
rar art, que ha preparat l'Escola Superior de
Conservació i Restauracio de Béns Culturals
de Catalunya. / Casa de l’Aigua.

DIJOUS 23 DE MAIG
18:00 Contes a la mà és el nom d’una de les prò-

ximes propostes del cicle Lletra petita - Sac de
rondalles. L’actvitat anirà a càrrec de la com-
panyia Umpalumpa. Entrada gratuïta. / Bi-
blioteca Vilapicina i la Torre Llobeta.

DIMARTS 28 DE MAIG
12:00 L’elefant curiós serà el nom d’aquesta na-

rració que coordinarà la Companyia La Sal. Aci-
tivitat gratuïta, places limitades. / Bibliote-
ca les Roquetes.

TOTS ELS DIMARTS
10:00 Cada dimarts al matí, fins al pròxim mes

de juliol, es faran noves sessions de tai-txi en
el marc del programa Activa’t als parcs. / Casa
de l’Aigua.

El narrador Keke Shuga arriba a Can-
yelles per explicar una història prota-
gonitzada per l’Estrella Facunda. /
Biblioteca Canyelles.

Keke Shuga porta una història
sobre l’Estrella Facunda
Dimarts 4 de juny a les 18:00

Tots els dimarts del mes que ve es fa-
ran sessions d’un taller de rebosteria
en el qual els alumnes aprendran a pre-
parar delicioses postres. / Centre Cívic
Can Basté.

Arrencada imminent 
d’un curs de rebosteria
Des del 4 de juny a les 19:30

La companyia Ku'dancin Afrobeatz
aterra a la Prosperitat per fer que to-
thom gaudeixi amb un dels seus es-
pectacles de dansa urbana. / Casal de
Barri de Prosperitat.

Ku'dancin Afrobeatz arriben a
la Prosperitat amb dansa urbana

Divendres 31 de maig a les 18:30

Partit de futbol corresponent a la 34a
jornada de Segona Catalana entre el
CE Canyelles i el CP Sarrià. / Municipal
de Canyelles.

Derbi per tancar el curs: el
Canyelles rebrà el CP Sarrià
Dissabte 25 de maig a les 18:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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El 24 d’abril de 2019 és un dia
que, per sempre més, formarà
part de la història de l’esport
del districte. En aquell dimecres
assolellat de primavera dues de
les principals entitats esporti-
ves de Nou Barris, el KO Verdun
i la Monta, van acordar la seva fu-
sió; el Municipal de la Prosperi-
tat, que es convertirà en el lloc de
referència de l’activitat esportiva
al districte, també va ser l’esce-
nari escollit per posar negre so-
bre blanc i segellar el vincle.

“És un orgull per a nosaltres
poder fusionar-nos amb una en-
titat com el KO Verdun i amb l’es-
portista més important de Nou
Barris, Sandor Martín”, va ex-
plicar el secretari tècnic i jugador
del primer equip de la Monta, Pe-
dro García. “Tant de bo aquesta
unió duri molts anys”, va afegir.

En la mateixa línia es va ma-
nifestar el president del club de

futbol, Emilio Llamas, que a
banda de mostrar el seu afecte
cap a Martín (“tindrà el meu su-
port sempre”), va dir que volia
aconseguir que el club tornés a
Tercera, cosa que no passarà a fi-
nals d’aquesta temporada.

Rafa Martín, màxim dirigent
del club de boxa, també va valo-
rar molt positivament l’acord. “És

un orgull que un club centenari
com la Monta ens aculli i crec que
la fusió només pot portar coses
bones”, va dir, lamentant també
que “les institucions ens estan fa-
llant molt, malgrat que fem una
gran feina”.

L’últim que va valorar la fu-
sió va ser el seu fill, Sandor Mar-
tín. El boxejador, que tornarà a
lluitar pel campionat d’Europa
aviat, va dir que “és un plaer i un

orgull poder treballar plegats”,
que entre els dos clubs existeix
“un sentiment de germandat” i
que l’acord ha de servir per “se-
guir creixent i crear un esportiu
referent, tant al barri com al dis-
tricte”. El púgil va dir que espe-
ra que sigui “l’inici d’una relació
que duri molts i molts anys”.

CALEN REFORMES
Però perquè els boxejadors del
KO Verdun puguin entrenar al
gimnàs que hi ha a les instal·la-
cions del Municipal, calen obres
de condicionament.

Està previst que els treballs,
que bàsicament són de neteja i
adequació dels espais i de mun-
tatge de les estructures necessà-
ries per als entrenaments de
boxa (quadrilàters o sacs, entre
altres) comencin a fer-se pròxi-
mament, perquè els terminis
que s’han acordat entre les dues
parts és que la mudança del KO
Verdun pugui fer-se després de
l’estiu, el mes de setembre.

En aquest cas, com diu un re-
frany molt conegut, la unió ha
servit per fer la força. 

La foto de família posterior a la signatura de l’acord. Foto: Línia Nou Barris

La unió fa la força: el KO 
Verdun i la Monta es fusionen

» L’acord es va signar el mes passat al Municipal de la Prosperitat
» Si els terminis es compleixen, tot estarà en marxa el setembre

Rins perd pistonada a França
després de dues grans curses

MOTOCICLISME4Després de la
històrica primera victòria d’Àlex
Rins al Gran Premi de les Amè-
riques i a la segona posició al
Gran Premi d’Espanya a Jerez, la
desena posició que el pilot de Su-
zuki va aconseguir a Le Mans el
passat diumenge 19 ha provocat
que el de la Prosperitat vegi com
el líder del mundial, el cap de fi-
les d’Honda Marc Márquez, tor-
ni a allunyar-se i que ara sigui a
20 punts de distància (95 a 75).
Rins ocupa la tercera plaça de la
classificació de forma provisional;
el segon és Andrea Dovizioso.

El calendari del campionat
de MotoGP encara ara un nou
tram frenètic, amb tres curses en
poc menys d’un mes. Els pilots,
que afronten el tram europeu
del mundial, viatjaran a Itàlia
durant el primer cap de setma-
na del mes que ve, per disputar
el Gran Premi al circuit del Mu-
gello. Dues setmanes més tard,
Rins afrontarà la cita més espe-
cial de l’any, la de casa, a Mont-
meló, mentre que l’última cita
de juny serà al circuit d’Assen, la
catedral del motociclisme, el
diumenge 30 del mes que ve.

Un mal final de curs deixa la
Monta sense opcions de pujar

Per tornar a Tercera
la Monta haurà d’es-
perar, com a mínim,
un any més. El con-

junt de la Prosperitat, que durant
tota la temporada va ser un dels
ocupants de les places de la part
més alta de la classificació, va en-
cadenar una ratxa de sis partits
sense guanyar (quatre empats i
dues derrotes) entre finals de
març i la segona meitat d’aquest
mes que l’ha deixat sense opcions
matemàtiques de ser primer o se-
gon al final del curs.

Aquesta mala dinàmica d’un

mes i mig de durada va arribar a
la seva fi el passat diumenge 19,
en el darrer partit a casa, que la
Monta va resoldre amb un 2-0
contra el filial del Lleida Espor-
tiu (amb gols de Fran Areitio i
David Bauli), tancant aquesta
temporada 2018-19 amb una
alegria per a l’afició.

El conjunt de Dani Andreu
(que el passat dia 17 va anunciar
la seva renovació i que seurà a la
banqueta groc-i-negra com a
mínim un curs més) posarà el
punt final el pròxim dia 25 amb
una visita al camp de l’Igualada.

Guardons | Compte enrere per al 12è Premi Dona i Esport
El pròxim dia 30 s’anunciaran les vencedores de la dotzena edició del Premi Dona i  

Esport. El jurat ha estat deliberant sobre totes les candidatures que han rebut en les 4
categories: Promoció de l’Esport, Dona Esportista, Mitjà de Comunicació i Club Esportiu.

Pau Arriaga
NOU BARRIS

La unió ha de servir 
per crear un centre
esportiu referent per 
al barri i per al districte
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Nou Barris

Volem expressar l’agraïment
als prop de 14.000 veïnes i
veïns de Nou Barris que van
fer confiança a ERC el 28-A.
Gràcies a aquests vots ERC
creix en representació al Con-
grés, com creix també la res-
ponsabilitat de dur la veu de
l’independentisme i de l’es-
querra nacional allà on més
els cou sentir-la. A més,
aquests prop de 14.000 vots
han contribuït que la nostra
veïna Ana Surra hagi estat es-
collida senadora per seguir
sent la veu de Nou Barris i de
la comunitat llatina de Cata-
lunya a Madrid. Ara, com a
candidat de Nou Barris a la
llista d’Esquerra Republicana
que lidera l’Ernest Maragall,
només convidar-vos a tots a
rematar la feina i aconseguir
que el dia 27 Barcelona es
llevi decididament transfor-
madora,  definitivament repu-
blicana. Endavant!

Educació, cultura, teixit associatiu...
Nou Barris, motor de ciutat

Gràcies, Nou Barris! 
Ara, l’Ajuntament

Quim Sangrà
Conseller 

de Districte
d’ERC a 

Nou Barris

esquerrabcn.cat/districtes @ERC9b facebook.com/erc9b

De Nou Barris és prou coneguda la
situació de precarietat econòmica,
de les dificultats creixents d'accés a
l'habitatge; que té els barris amb
renda més baixa de la ciutat, l’aban-
donament escolar més alt, la major
precarietat en l’habitatge... Estadís-
tiques negatives que tristament li-
dera. Però podem assumir tots
aquests reptes amb confiança i op-
timisme perquè el potencial humà,
el dinamisme associatiu i la solidari-
tat són els grans actius d’aquesta
part de la ciutat.

Però som una part de la ciutat
lluny dels focus del glamur, on res-
ten pendents d’estructuració urba-

nística barris sencers, on patim un
dèficit estructural d’instal·lacions
culturals i esportives de qualitat
que donin sortida a les enormes in-
quietuds de la nostra gent en les
condicions que es mereixen, on ur-
geix la revitalització de l’indispen-
sable comerç de proximitat, la
recuperació de la convivència, de la
cohesió als barris i de la seguretat
als nostres carrers.

Per a tot això cal un sobreesforç
inversor als serveis públics, des de
les diferents institucions: una aten-
ció sanitària pública i de qualitat
que atengui les necessitats de tot
el veïnat, la millora de l'atenció a la
gent gran o la cobertura pública de
l’etapa escolar de 0 a 3 anys. I, per
damunt de tot, l’aposta per una es-
tratègia educativa que garanteixi l'e-
quitat real i efectiva, que permeti la
realització personal, que sigui la
base per la convivència dels veïns i
veïnes de demà i que permeti al jo-

vent veure l’horitzó del futur amb
optimisme.

Una aposta estratègica per l’edu-
cació i la cultura lligada a la compli-
citat i la col·laboració amb totes les
entitats del món cultural, de les arts,
del lleure, de l’esport perquè puguin
dur a terme la seva tasca social i co-
munitària –imprescindible i comple-
mentària- en les millors condicions,
esdevenint pal de paller del sentit
crític, de la corresponsabilització i de
la convivència als nostres barris. Un
Nou Barris profundament republicà,
com sempre.

Cal, en definitiva, que a Nou Ba-
rris passin coses bones, que passin
coses que facin que la ciutat miri
cap a Nou Barris, generant referents
culturals i patrimonials, esdevenint
nou pol de generació d’activitat cul-
tural i empresarial, fins i tot admi-
nistrativa, que faci que d’una
vegada Nou Barris entri en el pai-
satge habitual de la ciutat.

Esquerra bat el seu rècord presentant 
807 candidatures a les municipals

En un acte a l'entrada del Parc del
Guinardó, el candidat a l'alcaldia de
Barcelona, Ernest Maragall, va pre-
sentar les candidatures d'ERC a les
eleccions municipals com “la pri-
mera organització política amb més
capacitat de representació al conjunt
del país”.

A les pròximes eleccions del 26
de maig, la formació republicana
serà la candidatura amb més repre-
sentació electoral, ja que estarà pre-
sent a 807 municipis de Catalunya,
on més del 99% de la població es-
tarà representada per gairebé
12.000 candidats i candidates. “La
força i potència d'Esquerra Republi-
cana arriba arreu del territori, a cada
vila, a cada poble. Cada quatre anys
augmentem la nostra presència i ara
arribem al nostre màxim històric. Al-

tres candidatures fan el camí in-
vers”, ha assegurat Ernest Maragall
que, acompanyat de Quim Ayats,
Pau Ricomà, Toni Garcia, Isaac Al-
bert, Helena Solà, Maria Balasch,
Anabel Moreno, Noemí Llaurador i
Aurora Carbonell, també ha posat en
valor la diversitat, transversalitat, re-
novació i equitat de gènere de les llis-
tes: “En aquestes municipals el
nostre compromís és total. A partir
d’avui podran comprovar llista a
llista, poble a poble, que estem a
favor de l’equitat de gènere. El femi-
nisme ha d'estar explícitament visi-
ble a les institucions i organitzacions
polítiques”. 

El candidat també es va mostrar
orgullós d'arribar a la campanya amb
les millors condicions i reforçats pels
resultats de la primera volta del di-

umenge: “Això és el resultat d'una
idea de centralitat, de força de país i
de catalanisme progressista, treba-
llada al llarg dels anys. Amb una bar-
reja d'entusiasme i convicció, tenim
a l'abast la victòria i arribarem en
plena forma. ERC està en disposició
de dirigir la conquesta republicana
d'aquest país”.

Maragall també està convençut
que Esquerra té molt bones expec-
tatives en aquestes eleccions: “No
només tenim voluntat sinó l’espe-
rança certa que farem el sorpasso.
Les xifres ja ens situen en aquesta
posició i també passarà a la resta
de pobles de Catalunya. En aques-
tes eleccions anem a totes”.

Ernest Maragall: “La força i potència d'Esquerra Republicana arriba arreu del territori”
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