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No va ser un tsunami però el pas-
sat dissabte 14 de setembre es va
poder comprovar que a la ciutat
hi ha un mar de fons. Té a veure
amb la inseguretat i va ser el que
va provocar que unes 1.500 per-
sones, convocades per la plata-
forma Tsunami Veïnal, es mani-
festessin des de diferents barris
per acabar totes juntes a la plaça
Sant Jaume. “Volem una ciutat cí-
vica i segura i viure amb tran-
quil·litat”, van clamar.
La indignació va arribar a

Sant Jaume  en forma de petites
onades provinents del Poble-sec,
Hostafrancs, el Raval, Sant An-
toni, la Barceloneta, la Vila Olím-
pica, el Poblenou, Diagonal Mar,
el Besòs i el Maresme i la Verne-
da. Els manifestants es van ajun-
tar a la part baixa de la Via Laie-
tana, a l’edifici de Correus, per di-
rigir-se junts cap a l’Ajuntament.
Un cop allà, van llegir un mani-
fest que van fer arribar al govern
municipal i a la Generalitat i que
ben aviat entregaran a la delega-
ció del govern espanyol i a la Fis-
calia. “La degradació de Barcelo-
na s’ha vist incrementada com
mai en la història recent de la ciu-
tat i els veïns hem arribat al límit”,
van assegurar. 
Els manifestants es van mos-

trar molt crítics amb els episodis
de delinqüència que s’han viscut
els darrers mesos a la ciutat i que,
asseguren, han augmentat. Un
dels casos que es van denunciar va
ser el del Gòtic. Eva Vila, una veï-
na del barri, explicava des de
Sant Jaume, en declaracions re-
collides per l’ACN, que al Gòtic els
problemes amb el tràfic de dro-
gues són continus i que també pa-
teixen l’incivisme i el mal com-
portament d’alguns turistes. Per

la seva banda, Teresa Vila, des de
la Vila Olímpica, reclamava “mà
dura” amb l’incivisme.

CRIDA ALS POLÍTICS
Des de Tsunami Veïnal, però,
insisteixen que el seu objectiu no
és denunciar fets concrets que
passen en alguns barris, sinó fer

pressió perquè s’implementi un
pla integral de ciutat a tots els ba-
rris. Segons es podia llegir en el
seu comunicat, “la degradació”
viscuda l’últim any ha provocat
que molts veïns hagin “arribat al
límit” de la seva paciència. 

Sobre la responsabilitat de la
situació que denuncien, des d’a-
quest col·lectiu veïnal apunten a
l’Ajuntament però també a la
Generalitat. “Exigim a l’alcal-
dessa Colau i al conseller Buch
que implementin les actuacions
immediates, eficaces i duradores
perquè els ciutadans, el comerç
local i els visitants de la ciutat pu-
guem viure i conviure en pau i re-
vertir la situació abans que s’a-
gregui”, afirmen. En paral·lel,
també remarquen que “mes que
mai” és necessari “revisar i re-
forçar els serveis socials per arri-
bar a les causes que poden deri-
var en l’exclusió de col·lectius vul-
nerables”.

“PROBLEMA CONCRET”
L’endemà de la manifestació l’al-
caldessa Colau va assegurar que
comparteix la inquietud dels
veïns, tot i que va remarcar  que

a la ciutat “hi ha un problema con-
cret amb els furts i robatoris,
però no una crisi generalitzada”.
Segons Colau, la solució passa per

la presència de més Mossos al ca-
rrer i un canvi legislatiu. “Fa
temps que estem dient que ne-
cessitem més patrullatge pre-

ventiu i també un canvi a les lleis
per castigar la reincidència”, va
afegir l’alcaldessa. Una vegada
més, Colau va aprofitar per llan-
çar un nou dard a la Generalitat:
“Les institucions no estaven del tot
actives, però és positiu que la
Generalitat s’hagi posat les piles,
convoqui reunions, encara que
una mica tard, i anunciï que vin-
dran més de 300 Mossos”.
Amb tot, Colau surfeja, de

moment, unes onades provi-
nents dels barris perquè no te-
nen la força per ser un tsunami.
Sense anar més lluny, la FAVB
no va secundar la protesta ni se
sent còmoda, com passa amb els
comuns, amb el missatge del
Tsunami Veïnal. El cas del PSC
segurament és diferent i per
això el govern municipal mira de
fer equilibris. Caldrà veure si
els pròxims mesos les onades
creixen o la situació es calma. 

Albert Ribas
BARCELONA

“Volemviure tranquils”
» Tsunami Veïnal treu al carrer unes 1.500 persones per protestar contra la inseguretat a Barcelona

» El col·lectiu assegura que “la degradació ha crescut com mai en la història recent de la ciutat”

La manifestació va arrencar per separat des de diferents barris i va acabar unida a la plaça Sant Jaume. Foto: Estefania Escolà/ACN

MENYS ROBATORIS DE
RELLOTGES DE LUXE

4Segons dades difoses pels
Mossos d’Esquadra, aquest
estiu els robatoris de rellot-
ges de luxe s’han reduït gai-
rebé a la meitat en compa-
ració amb el juliol i l’agost
passats. En el cas dels roba-
toris amb violència d’a-
quests tipus de rellotge la
caiguda ha estat del 30%, 
i sense violència del 49%. 

L’endemà Colau  
va dir que no hi ha una
“crisi generalitzada” 
de seguretat a la ciutat
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La lupa

per Iu Forn

Autocrítica de l’autocrítica

Abans de la Diada el debat és: “Serà un
fracàs. Baixen les inscripcions!”. Bé, algú
em pot citar un país del món on la gent
s'apunti per anar a una manifestació? I
un cop apuntada, que vagi a un punt con-
cret a fer-hi una cosa concreta?
L'endemà de la Diada el debat és: “La

mani ha punxat. L'independentisme ha
mort”. I ho afirmen mitjans de comunicació
que aquest any donen com a certes les xi-
fres de la Guàrdia Urbana de BCN que l'a-
ny passat qualificaven textu-
alment en els seus titulars de
“no ser certes”.
I els dies posteriors a la

Diada, grans reflexions sobre
cap on va l'independentisme.
Aquest any encara més per-
què d'aquí no gaire ens cau-
rà al cap la sentència on l'Estat li posarà
una xifra en anys a l'escarment. I així ar-
ribem a la paraula de moda que és “au-
tocrítica”, un concepte que inclou el de-
bat sobre la “unitat” i les queixes sobre
una “falta d'estratègia”.
Autocrítica? Molt necessària. Sempre.

Però que la faci tothom, no? Uns i altres.
Indepes i unionistes. Però resulta que l'u-
nionisme no en fa. Mai. Ni s'espera que
aquest cop en faci. I motius li'n sobren.

¿Per què els uns creuen que tenen la raó
absoluta i no es plantegen qüestionar-se
res i els altres sempre estan obligats a fla-
gel·lar-se públicament?
L'independentisme té molts motius per

reflexionar, però no són els únics. Aquí tot-
hom ha de ser honest intel·lectualment. O
és que l'unionisme no té res a dir sobre la
falta de propostes al problema polític que
té sobre la taula i que condiciona la possi-
bilitat de fer governs a Espanya? L'unio-

nisme no té cap altra resposta que la judi-
cial i aplicant les lleis a gust? Pensen en-
garjolar els 2 milions i mig de catalans par-
tidaris de la independència i als altres cen-
tenars de milers que volen votar per poder
usar la papereta del no?
Quan l'Estat va veure que l’1-O la gent

sortiria al carrer a votar, l'estratègia va ser
usar la violència. Per provocar por i que
es quedessin a casa. Ara usen la justícia
per acollonir. Als polítics i a la gent que

protesta al carrer. I això últim, que ho pre-
guntin a Tamara Carrasco, acusada de
terrorisme per manifestar-se.
A l'independentisme, políticament

desunit i socialment unit però desenga-
nyat, se li exigeix i s'autoexigeix pregun-
tar-se un cop i un altre cap on va. L'u-
nionisme, tan dividit que pot anar repe-
tint eleccions sense problemes, està to-
talment unit en dues coses bàsiques: 1/
la unitat. I només accepta dels altres par-

lar d'unitat i 2/ no plantejar-
se mai la possibilitat d'haver
comès algun error. Perquè
creuen tenir la veritat abso-
luta. I potser aquest és el
símptoma que demostra que
saben que no la tenen.
Els mateixos que qües-

tionen i menyspreen els evidents èxits dels
altres fracassen en els seus intents de fer
el mateix i els demanen autocrítica.
Home, com a postura còmoda és fantàs-
tica. I de moment, efectiva, perquè els fun-
ciona. Ara bé, normalment, a la vida qui
mai es qüestiona res és perquè té por de
fer-ho i adonar-se que ha de qüestionar-
s'ho tot si vol solucionar els problemes.

Publicat a El Nacional.cat

L’unionisme no té res a dir sobre la falta 
de propostes al problema polític que té 

sobre la taula i que li impedeix fer governs?

45 persones. 3 Eras-
mus. Primera classe en

català. Un noi de Palèn-
cia demana castellà. Ningú s'hi oposa
tret de tres alemanyes, que elles s'han
passat l'estiu estudiant català, que no
saben castellà i que abans de matri-
cular-se cal mirar l'idioma en què s'im-
parteix l'assignatura.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El projecte del #Corre-
dor5G del Mediterrani

és estratègic: parlem de
la indústria i la mobilitat del futur.
Vam presentar el primer tram d'aquest
corredor i el volíem estendre a #Occi-
tània, però el ministeri de @JosepBor-
rellF l'ha bloquejat. Ni mengen ni dei-
xen menjar.

@jordiPuignero

Por cierto, sobre el tri-
ple asesinato machis-

ta... La exmujer asesinada
será contabilizada como víctima, pero
no lo serán las otras dos mujeres ase-
sinadas porque no se han hecho los
cambios legislativos pertinentes que se
aprobaron ya hace dos años. España no
puede seguir paralizada.

Pues nada. Comienza
mi séptimo curso en

Barcelona, donde jamás
me han atracado, ni agredido por la ca-
lle. Eso sí, hace 4 días vino la policía a
desahuciarme porque no puedo pagar
un alquiler "a precio de mercado" con
mi sueldo. Pero la inseguridad son los
carteristas y manteros.

@XPerillan@Pam_Angela_@Grunge71

Els semàfors

Policia Nacional
Quatre agents de la Policia Nacional
hauran de declarar per les càrregues a
l’escola Víctor Català durant el referèn-
dum de l’1 d’octubre del 2017. En total
ja hi ha 55 agents investigats per les cà-

rregues policials de l’1-O a la ciutat. 
pàgina 10

ERC Barcelona
El grup municipal d’ERC ha presentat
una proposta per tal que l’Ajuntament
creï una taxa per a les plataformes de
comerç electrònic. L’opció pot ser una
bona mesura per mirar de protegir 
una mica el comerç de proximitat. 

pàgina 18

SESE
Els del Virrei Amat han començat el

curs 2019-20 amb bon peu, classificant-
se per als quarts de final de la Lliga Ca-
talana EBA. Els de Xavi Pardina podran
centrar-se al 100% en l’EBA, ja que els
quarts no es jugaran fins al novembre.

pàgina 20
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El campió de la Prosperitat: 
Sandor Martín, rei europeu de la boxa1

2
L’hort ‘Date una Huerta’ 
seguirà viu un temps més

Petició per garantir el futur 
dels horts de la Ponderosa

La Síndica denuncia el mal estat 
de les tres escultures de Plensa

Càritas va atendre 3.636 veïns
de Nou Barris durant el 2018

El + llegit línianoubarris.cat

3

4

5

Safata d’entrada

A la Xina, s’han disposat cente-
nars de milers de càmeres per es-
piar què fan els ciutadans, com
també hi ha vigilants de barri per
qualificar bones i males pràctiques
a favor o en contra de la convivèn-
cia entre el veïnat.
Les asseguradores de vehicles

i de la casa fa anys que ho tenen es-
tablert: si no tens accidents, no
tens problemes; si en tens gaires,
t’augmenten la quota anual i, si
ets un desastre, donen de baixa la
pòlissa. En diuen Bonus i Malus.
El dilema és: qui decideix els que
són Bons o Dolents? Quins con-
ceptes es tenen en compte? Qui
controla el controlador que quali-
fica i separa els Bons dels Dolents
per premiar-los o castigar-los? En
altres temps es deia que, en morir,
Déu separava els Bons dels Do-
lents, però ara a qui li adjudiquem
aital gràcia en plena vida? Els ciu-
tadans de Hong Kong que recla-
men democràcia són Bons o Do-
lents? Qui ho decideix, el màxim
representant del govern xinès o el
president Trump? La nostra so-
cietat està entrant en un terreny
molt perillós, poden controlar el
nostre comportament social a tra-
vés dels registres del mòbil, de les
targetes bancàries, etc. No tenim
intimitat i els moviments polítics
populistes i autoritaris que estan
conquerint el poder als països eu-
ropeus no donen cap confiança en
el futur. S’ha de treballar molt per
no caure en el precipici dels rè-
gims que prediquen que ens sal-
varan del caos, fent falses prome-
ses que mai compliran. Tenim
prou experiència amb els règims
autoritaris de l’Europa de l’est i els
feixistes del centre i sud. Estem
avisats, el Gran Germà ens vigila!

Bonus, malus
per Jordi Lleal 

Absolució
per @ModernetdeMerda

Tenim la sentència aquí a la
cantonada, calculant el millor
moment per sorprendre'ns i
atracar-nos les emocions, i hi ha
una qüestió que m'inquieta. Una
entre milers. I no és tant la ma-
nera com respondrem a la sen-
tència, sinó l'estadi previ a aques-
ta resposta: la manera com re-
accionarem íntimament, cadas-
cú, davant la xifra d'anys de pre-
só que es dictarà. M'inquieta la re-
cepció del cop.
Fa mesos que es dona per fet

que la clatellada serà imponent,
amb una pena desproporciona-
da i exemplar. Tothom apunta
cap a una mateixa direcció. I te-
nim l'escàndol tan interioritzat i
assumit, fa tant de temps que el
nostre estómac l'ha anat digerint
i paint, que arribarà el dia D i tro-
barem normal, previsible, lògica
fins i tot, qualsevol xifra que ens
tirin per sobre, perquè és la xifra
amb què haurem esmorzat, dinat
i sopat cada dia. No serà un cop,
serà la notícia esperada.
¿Per què no ens estem con-

centrant en repetir, repetir, i re-
petir fins a no poder més el con-
cepte absolució? ¿Per què no ens
estem trobant aquesta paraula
per tot arreu, al carrer, als balcons,
a les parets, a la sopa, tatuat a les
nostres ments i pells? Absolució.
Absolució. Absolució. Fer nostra
la convicció i escampar-la per ter-
ra, mar i aire. Que tothom visqui
amb el 0 a la retina, res més que
un 0. Absolució o res. Que la fú-

ria de la repressió ens sorprengui
i ens revolti.
I encara hi afegiria una pre-

gunta més. ¿Per què, al costat del
concepte absolució, no repetim,
repetim, i repetim que aquesta
gent ja acumula quasi 2 anys de
condemna? ¿Per què no ens es-
tem recordant els uns als altres
que, fins i tot suposant que els ab-
solguin, ja els hauran condemnat
a 2 anys de presó injusta? És hor-
rorós, anem esperant la sentèn-
cia mentre oblidem que aquest
maleït dia D ja va començar a ser
dictat el 16 d'octubre de 2017.
Si hi ha una cosa que hem po-

gut comprovar aquests anys és
que la repressió s'apodera de les
ments. T'anul·la les percepcions.
Et fa una persona dèbil que ja no
sap mesurar amb exactitud la de-
gradació dels seus drets, perquè
has acceptat aquesta degradació
sense voler-ho, sense adonar-te'n,
vivint i sobrevivint en un dia a dia
frenètic.
Sabent això -perquè ho sa-

bem-, tenint apresa aquesta lli-
çó, a les portes d'un dels mo-
ments claus d'aquesta repressió,
no puc entendre que no ens es-
tiguem posant totes les benes
abans de la gran ferida. No com-
prenc que no ens estiguem mi-
rant als ulls per dir-nos "només
podem acceptar l'absolució, d'a-
cord?". Res més que l'absolució.
No em puc creure que no ho es-
tiguem fent tot per reprimir la re-
pressió en el seu dia més ferotge.

A les xarxes

@encampanya: Si robas o lo intentas,
como Oriol Pujol y Urdangarín, tendrás
permisos. Si te subes a un coche, como los
Jordis, que te den morcilla.

@AdaColau: La contaminació mata i li
hem de plantar cara. Presentem la Zona
de Baixes Emissions que a partir de l'1 de
gener traurà 50.000 cotxes de la ciutat.

#CotxesContaminants

@gabrielrufian: “Lo he intentado por to-
dos los medios”. Pedro Sánchez. 3 meses.
Si dice la verdad es un incompetente. Si
miente es un irresponsable.

#Eleccions10N #Urdangarín

Les millors
perles

Confirmen la mort del fill d’Osama Bin Laden en una operació
antiterrorista a la zona fronterera entre Afganistan i Pakistan.
El mateix Donald Trump va donar la notícia, i va afirmar que la

mort de Hamza Bin Laden “priva Al Qaeda de capacitat de lideratge
i de la connexió simbòlica amb el seu pare”.

Anul·len l’assalt a l’Àrea 51 després de la detenció de dos
youtubers que van entrar sense autorització a la instal·la-
ció militar. L’autor de l’esdeveniment ha decidit fer marxa

enrere per evitar “un possible desastre humanitari”. Hi havia
més de dos milions d’inscrits per entrar a la base secreta. 

Manuel Valls i Susana Gallardo protagonitzen una de les bo-
des més esperades i exclusives de l’any. Marit i muller es
van casar a Menorca envoltats de personalitats de diversos

àmbits. Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa van ser alguns dels famo-
sos que van participar en els tres dies de celebració per l’enllaç.

Un adolescent resol la desaparició d’una dona fa 27 anys.
Max Werenka estava d’excursió quan va veure un objec-
te al llac Griffin (Canadà). El noi es va llençar a l’aigua

amb una GoPro i va descobrir un Honda Accord submergit. Se-
gons la policia, era el cotxe de la desapareguda el 1992.

Roben un vàter d’or de 18 quirats valorat en 1,12 milions d’eu-
ros. Es tractava d’una obra satírica titulada ‘Amèrica’ de Mauri-
zion Cattelan. La valuosa peça era al luxós Palau de Blenheim

quan els lladres van arrencar-la de les canonades on estava
instal·lada. La policia britànica ha detingut un sospitós de 66 anys.
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Ve del món acadèmic i aterra
en un districte que no és
precisament fàcil. Com ho

afronta? Sent pressió?
M’he passat tota la vida analitzant
problemàtiques socials. Sempre m’ha
interessat què produeix les des-
igualtats i el seu impacte a la vida de
les persones. Pressionada? El repte és
molt gran, però l’afronto amb moltes
ganes. M’haig d’adaptar a les formes
de la política, però tampoc soc l’úni-
ca acadèmica que ha fet el pas. 

Que Nou Barris no és un districte
fàcil ja ho va poder comprovar a
la junta de seguretat de principis
de mes. La van sorprendre les
protestes?
No.

S’ho esperava, doncs?
Sí, perquè una de les primeres visi-
tes que vaig fer va ser a Ciutat Meri-
diana i les preocupacions dels veïns
ja les teníem detectades. De fet,
vaig insistir el regidor Batlle que la pri-
mera junta de seguretat fos la d’aquí. 

Parlant de preocupacions, la da-
rrera Enquesta de Serveis Muni-
cipals mostrava que el primer
maldecap dels veïns és la insegu-
retat. En aquesta qüestió hi ha
molta feina a fer...
Sí, i l’estem fent. El consell de segu-
retat va servir per identificar pro-
blemàtiques. Algunes tenen a veu-
re amb la convivència, altres amb la
degradació de l’espai públic, amb la
violència... Són realitats diferents.
Em preocupa molt que la població
més vulnerable, i especialment les
dones i també els nens, és qui pateix
més aquestes situacions. Per això,
quan parlem de seguretat parlem de
polítiques socials. 

Una problemàtica del mandat
passat va ser la de la mesquita del

carrer Japó, amb els atacs de l’ex-
trema dreta i la intolerància d’al-
guns veïns. Tem que la insegure-
tat faci que les veus més intole-
rants reapareguin?
Hi ha discursos sobre la inseguretat
que són irresponsables, també en el
cas d’alguns polítics. És molt preo-
cupant l’estigmatització que pateix
una part de la població quan es par-
la de seguretat. La qüestió s’ha d’a-
bordar d’una forma integral, no no-
més amb més policia al carrer. 

El cas de la mesquita també va en-
senyar una cara molt positiva del
districte, ja que diferents enti-
tats es van mobilitzar per donar
suport a la comunitat islàmica.
Creu que la convivència és bona
a Nou Barris?
Hi ha situacions problemàtiques,
com per exemple la que té veure
amb l’ocupació d’habitatges.

Ens referíem més al racisme que
aflora quan es trepitja el carrer i es
pregunta sobre problemàtiques
com l’habitatge, com vostè diu, o
la inseguretat. 
[Pensa] A veure...

És un tema delicat. Però sobta
com els missatges racistes apa-
reixen amb molta rapidesa quan
es fan certes preguntes...
Sí. I això és el que hem d’abordar. Hi
ha una feina que no es resol d’avui
per demà. La diversitat és una riquesa
del territori. Cal posar les bases per
generar oportunitats per a tothom,
ja que les desigualtats socials són les
que fan néixer aquestes actituds.

Ara que parla de pobresa, i tenint
en compte que vostè n’és exper-
ta, es veu capaç de revertir les des-

igualtats que es pateixen a Nou
Barris? 
Seria ingènua si pensés que això ho
resoldré d’avui per demà, però sí que
es poden establir les bases per re-
vertir la situació. Però això exigeix una
inversió considerable de recursos. I
quan parlo de recursos crec que tam-
bé cal la implicació i la responsabi-
litat de l’empresa privada i també
aprofitar el teixit social. Hem de po-
sar en relleu el talent que es genera.
Un exemple és el boxejador Sandor
Martín. Tot el que té a veure amb in-
novació ho hem d’impulsar molt més
i no només esperar que vingui la sub-
venció. Cal generar coses a partir del
talent que hi ha al districte conjun-
tament amb l’empresa privada.

Les xifres mostren que 8 dels 13
barris del districte formen part
dels 10 més pobres de la ciutat. A
banda del que ara deia, per on es
comença per revertir aquesta re-
alitat?
Hi ha aspectes bàsics. La gent ha de
notar que les condicions del seu en-
torn milloren, que hi ha un mante-
niment dels carrers... Després cal
impulsar polítiques d’habitatge, amb
la rehabilitació inclosa.  I cal tenir en
compte que no les podem fer equi-
valents a tots els barris, sinó tenir en
consideració les característiques de
cada un i dels edificis. Els veïns d’u-
na escala han de posar un percen-
tatge per fer la rehabilitació? Pensem-
hi. D’altra banda, cal afavorir l’accés
a feines dignes i la possibilitat de rein-
ventar-se, perquè la gent es pugui
adaptar a les exigències del mercat.
I també cal posar molt èmfasi en les
polítiques que millorin la vida dels in-
fants i la formació dels joves, més en-
llà de l’accés a la universitat.

Parlant d’habitatge, els comuns
van prometre “una ciutat sense
desnonaments”. Creu que era
massa agosarat i que després es va
generar frustració entre els veïns?
Vostè serà més prudent?
Cadascú ha de ser responsable de...
És difícil. Tots fem promeses electo-

rals, però després el dia a dia de la po-
lítica et demostra el marge de ma-
niobra que tens. L’habitatge, que és
un dret,  és una qüestió que cal abor-
dar perquè el dèficit és enorme i el
marge de maniobra és ampli. Cal po-
sar-ne al mercat. La preocupació
sobre la situació actual és enorme.

En aquest sentit, què pot prome-
tre? Potser s’ha de parlar clar i dir
que els desnonaments són una
qüestió que escapa de les com-
petències de l’Ajuntament...
No puc fer un diagnòstic de què va
dir l’anterior govern. El que sí que puc
dir és que la preocupació d’aquest
govern sobre l’habitatge és total i jo
miro cap al futur.

Ho dèiem perquè l’experiència
pot servir per no repetir errors si-
milars...
Només puc ser responsable de les
meves paraules i no de les alienes. No
diré el que no puc fer. 

Per abordar totes aquestes pro-
blemàtiques que hem tractat fan
falta inversions econòmiques. El
2016 Janet Sanz va presentar una
partida de 40 milions d’euros. Hi
haurà noves partides de l’ambició
d’aquella?
Ara mateix tot el que té a veure amb
les partides pressupostàries s’està de-
finint. De fet, contemplem diversos
escenaris perquè no sabem si tin-
drem pressupostos o no. 

Li preguntàvem perquè fa una
mica més d’un any es va parlar de
possibles retallades. De fet, el PSC
va votar a favor d’un ple extraor-
dinari per tractar la situació. 
Crec que ara hi ha un govern fort per
tirar endavant els pressupostos. Cal-
drà arribar a acords i definir prioritats
i, per exemple, el Pla de Barris s’am-

pliarà perquè s’ha detectat que no ha
estat suficient amb l’actual. 

El del passat mandat va ser insu-
ficient?
Sí. Bé, insuficient... Hi ha certs barris
que necessiten unes inversions ad-
dicionals i hem identificat que en fan
falta més. 

Canviant de tema, una altra peti-
ció veïnal és la de millorar el fun-
cionament dels Consells de Barri
perquè la participació sigui més
efectiva. Com ho farà?
Les dinàmiques no són tan efectives
com podrien ser. Em preocupa la
qüestió de la representativitat, per-
què les persones que estan en una
situació de vulnerabilitat són les
que menys participen. I cal fer par-
ticipar la gent que ara no ho fa,
com poden ser les persones d’origen
estranger. I també plantejo fer au-
diències amb infants. S’han generat
mecanismes de representació, però
que hi hagi una representativitat...

Algun cop ens han dit que l’ante-
rior govern va crear espais de
participació que eren poc efectius.
Ja... És un repte arribar a aquelles per-
sones que no venen al Districte i
l’única manera de fer-ho és estar molt
present al carrer. De vegades al-
guns programes o ajudes no arriben
a la gent que més ho necessita.

Per acabar, volíem parlar del pe-
tit comerç, que en algunes zones
pràcticament ha desaparegut.
Veu viable revertir la situació?
Les Àrees de Promoció Econòmica
Urbana hi ajudaran. Afavorir que els
comerciants treballin amb l’admi-
nistració i els veïns per trencar aques-
ta situació. O per exemple la taxa al
comerç electrònic, una part de la qual
pot revertir en el comerç local.

“Hi ha programes o ajudes
que no arriben a la gent
que més ho necessita”

Marga Marí-Klose / Regidora de Nou Barris

Marga Marí-Klose arriba a la regidoria provinent del món de l’acadèmia. Experta 
en pobresa i desigualtats, necessitarà aquest bagatge per governar Nou Barris, 

el districte amb més problemàtiques socials de la ciutat. El repte no és menor, ja 
que el teixit veïnal dels barris és exigent i s’implica, i protesta, sempre que fa falta. 

Arnau Nadeu / Albert Ribas
NOU BARRIS

Entrevista Perfil | Una debutant a la política
Marga Marí-Klose (1974) va marxar de la seva Eivissa natal fa anys per poder dedi-
car-se a la seva passió, la universitat. Professora de Sociologia a la Universitat de
Barcelona, ara fa el salt a la política i remarca que assumeix el repte amb il·lusió.

“Cal fer participar la
gent que ara no ho fa,
com les persones
d’origen estranger”

Fotos: Eduardo Corria
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PROTESTA4Desenes de veïns
dels barris de la Zona Nord del
districte (Ciutat Meridiana, Vall-
bona, Can Cuiàs i Torre Baró) es
van organitzar el passat 4 de se-
tembre per fer sentir la seva veu
just abans de la celebració del
Consell de Seguretat. El motiu,
denunciar l’augment de la inse-
guretat que consideren que afec-
ta els seus barris des de fa temps.
Els veïns, convocats per la

Taula per la seguretat a la Zona
Nord, es van concentrar a les sis
de la tarda a la plaça dels Euca-
liptus de Ciutat Meridiana. Des
d’allà es van dirigir a la plaça Ma-
jor de Nou Barris, on van espe-
rar l’arribada dels polítics per fer
sentir la seva veu. També duien
diferents pancartes, on es podien
llegir missatges com ara “Per un
barri segur, volem viure tran-
quils”, “Stop abandonament,
ens volem sentir de Barcelona”
o “Eixigim la seguretat que ens
mereixem tots”. 

Vist l’ambient que hi havia a
l’exterior, des del Districte es va
permetre que entressin a l’interior
de l’edifici més veïns del que es-
tava previst per tal que poguessin
seguir el Consell de Seguretat. 

MÉS PATRULLES
Durant la sessió, el regidor de Se-
guretat, Albert Batlle, va explicar
que el govern municipal vol aug-
mentar el patrullatge preventiu,

millorar la interlocució amb els co-
merciants i les entitats i seguir de
prop com evoluciona la percepció
de seguretat entre el veïnat.
La regidora Marga Marí-

Klose, per la seva banda, va ex-
plicar que el Districte millora-
rà la resolució dels expedients
dels locals que provoquen mo-
lèsties i s’intentarà ser més efi-
cient a l’hora de perseguir-los
per la via jurídica.

El Consell de Seguretat es va omplir de veïns. Foto: JuntsxCat

La Zona Nord pressiona Batlle 
i Marí-Klose per la inseguretat

» Veïns dels barris es manifesten abans del Consell de Seguretat
» Batlle es compromet a augmentar les patrulles preventives

El col·lectiu VOZES guanya
un dels Premis Altaveu 2019

INTEGRACIÓ SOCIAL4Repre-
sentants del col·lectiu VOZES
van recollir el 5 de setembre un
dels premis de la gala de la 31a
edició dels Premis Altaveu, els
guardons que són l’avantsala
del tradicional Festival Altaveu,
que des del 1989 se celebra a
Sant Boi de Llobregat. El seu ju-
rat està format per músics, pe-
riodistes i professionals del món
de la música, així com l’organit-
zació del festival.
Nascut l’any 2004, VOZES és

el projecte estrella de l’Associació
Músics per la Pau i la Integració,

amb seu a Nou Barris. Ofereix
formació a més de 500 infants i
joves a partir dels quatre anys i
sense límit d’edat. Són joves que
difícilment podrien accedir a cap
tipus d’activitat ni de formació ar-
tística si no fos a través d’aquest
projecte. 
El palmarès d’enguany dels

premis Altaveu també inclou
noms com el de Rosalía, la pia-
nista Clara Peya, el grup Hi-
drogenesse, el trompetista Ray-
nald Colom, el Festival Espe-
ranzah! i el promotor musical
Gay Mercader. 

Les càrregues de l’1-O a l’escola 
Víctor Català s’investigaran

REFERÈNDUM4Un jutjat de la
ciutat ha citat a declarar com a in-
vestigats quatre policies nacionals
per les càrregues de l’1-O quan
van intervenir a l’Escola Víctor
Català.
Segons va avançar el diari

Ara, la decisió del jutge arriba des-
prés de la petició de l’Ajunta-
ment, que actua com a acusació
popular. Segons el consistori, “no
era necessari retorçar colls, fer tre-
pitjades estant la persona a terra,
donar cops a la cara o usar les de-
fenses policials contra les extre-
mitats superiors”, especialment

quan els votants mostraven una
actitud “pacífica”. Amb aquests ja
són 55 els policies nacionals in-
vestigats, entre ells vuit caps. Són
tots els que van dirigir el disposi-
tiu a les escoles de Barcelona.
En el seu escrit, l’Ajuntament

argumenta que en un vídeo es pot
observar “de manera clara i con-
tundent” que les persones que
eren a dins de l’Escola Víctor Ca-
talà  no van mostrar “cap mena de
resistència activa, agressivitat o
violència, sinó tot el contrari”. En
canvi, remarca que els agents van
entrar a l’escola sense avisar. 

Joan Brossa, protagonista 
del centenari de la Prosperitat
BARRIS4El barri de la Prosperi-
tat, després de l’aturada estiuen-
ca, ha tornat a posar en marxa la
celebració del seu centenari amb
tres esdeveniments de primer ni-
vell que tindran com a protago-
nista Joan Brossa.
Una de les activitats, de ca-

ràcter doble, és  l’exposició i el te-
atre itinerant titulats ‘Brossa en els
seus tretze són tretze’. La mostra
va arrencar el dia 16 i s’acabarà el
28, dia en el qual es representarà

l’obra ‘Brossa al carrer’, que ani-
rà a càrrec d’Els Pirates Teatre. 
D’altra banda, el dia 29 es farà

una ballada de sardanes a la pla-
ça Àngel Pestaña i, per acabar
aquest tram de la celebració, el 5
d’octubre la Banda Municipal de
Barcelona farà un concert a l’escola
Tibidabo. Servirà per recordar el
concert que s’hi va fer el 1919 per
celebrar la col·locació de la primera
pedra de les cases de la ‘Coopera-
tiva de la Habitación Barata’.

Operació policial | Vuit detinguts per robatoris violents
Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana van detenir a finals d’agost vuit persones en

un dispositiu de prevenció de robatoris violents i amb força al districte. Entre 
els  detinguts hi havia un reincident, un atracador i un traficant de drogues.
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L’arribada de la tardor porta
la Festa Major del Verdum

CELEBRACIÓ4Les festes majors
de barri pràcticament s’han
acabat però encara no totes.
Després de l’aturada estiuenca
arribarà el torn de Verdun, on
del 25 al 29 de setembre se ce-
lebrarà una Festa Major que
permetrà donar la benvinguda
a la tardor i que els veïns gau-
deixin d’un ampli ventall d’ac-
tivitats pensades per a tots els
públics.
Així doncs, la Festa Major

arrencarà el dia 25 amb la ca-
minada ‘Les dones del barri’. El
mateix dia es farà la xerrada ‘La
dona i l’educació’ i la inaugura-
ció de l’exposició ‘Retrats d’un
barri: un viatge en blanc i negre’.
L’endemà els actes seguiran
amb la presentació del projecte
Radars, una sessió de Cinefòrum

i, entre d’altres, un concert de
flamenc. El divendres 27 serà el
torn de la mostra d’entitats del
barri, de la tarda de jocs infan-
tils i l’actuació del grup XIP-XAP
i, finalment, la Nit Jove Verdum
amb diferents concerts. 
El penúltim dia, el dissabte

28, arribarà el torn del pregó,
que anirà a càrrec del Grup Te-
atral Xerinola. Aquell dia també
es farà el sopar popular de ‘tra-
je’ i la nit de ball amb l’Orques-
tra Costa Blanca. 
La Festa Major s’acabarà el

dia 29 amb un dia farcit d’acti-
vitats. Algunes de les més des-
tacades seran la festa de l’escu-
ma, el vermut musical amb Me-
traka Rumba, el correfoc amb el
Grup de Foc de Nou Barris i, per
últim, els focs artificials.

CONCERTS4Nou Barris es con-
solida com a escenari de la
Mercè. El cap de setmana del
20 al 22 de setembre la plaça
Major de Nou Barris acollirà di-
ferents concerts de la Festa
Major de la ciutat en un esce-
nari que s’omplirà de talent i de
la millor música.
Els concerts arrencaran el

divendres 20 a les nou del ves-
pre amb la Banda Municipal de
Barcelona. La banda barceloni-
na, dirigida per José Rafael
Pascual-Vilaplana, interpretarà
composicions d’autors com Ro-
bert Russell Bennet, Miguel
Asins Arbó o les creacions de
Joaquim Serra.
L’endemà serà el torn de

l’Orquestra i Cor del Gran Tea-
tre del Liceu, que presentarà el
seu concert ‘Una nit americana’.
El protagonisme serà per a te-
mes musicals de diferents pel·lí-
cules americanes de grans cre-
adors de renom internacional
com Bernstein, Gershwin, Rod-
gers, Mancini i Porter. 
Pel que fa al diumenge 22,

pujaran a l’escenari els mem-
bres de l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Ca-
talunya (OBC), que oferirà un
repertori basat en un repàs a
melodies populars de la música

clàssica sota la direcció de Ka-
zushi Ono.

GRANS NOMS DE LA MÚSICA
Un cop acabat el cap de setma-
na, el dilluns 23 de setembre
arribarà el torn dels integrants
de l’Orquestra Simfònica VO-
ZES  i l’Orquestra Simfònica
Corelli de VOZES, que formen
un projecte destinat a fer pos-
sible que tothom qui ho vulgui
pugui aprendre música. Algu-
nes de les interpretacions seran
composicions de músics com
Txaikovski o Offenbach i tam-

bé hi haurà tributs a Duke
Ellington i John Williams, en-
tre altres.
Per últim, el dia de la Mer-

cè, el 24 de setembre, el públic
podrà gaudir del concert ‘Car-
naval dels animals amb Brodas
Bros’. Es tracta d’un espectacle
que té com a protagonistes la
companya de dansa urbana
Brodas Bros i l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès i que repre-
senta una faula contemporània
sobre la llibertat, l’acceptació
de la diferència i l’amistat, que
lliga dansa i música.

Nou Barris ja fa uns anys que gaudeix de la Mercè. Foto: Orquestra OBC

La Mercè omplirà de música
la plaça Major de Nou Barris 



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

13 | 

línianoubarris.catSetembre 2019



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

| 14

línianoubarris.cat Setembre 2019



15 | 

cara Acara Albert Villacampa i Lluís Tusell

De què parlarien un veí del barri de Porta (Nou Barris) i un
de Les Tres Torres (Sarrià-Sant Gervasi), cara a cara? Les re-
alitats d’on viuen són molt diferents, però aquesta publicació
els ha assegut en una mateixa taula per tenir una conver-
sa. Són Albert Villacampa (Porta) i Lluís Tusell (Les Tres To-
rres), els presidents –joves– de les associacions de veïns dels
seus respectius barris. Les barreres invisibles, de vegades, no
són difícils de trencar.

Tusell, que té 39 anys, ve del segon barri amb la renda fa-
miliar més alta de la ciutat, mentre que el de Villacampa, que
en té 25, és el número 56 d’un total de 73. Aquestes xifres po-
den generar molts tòpics, etiquetes que segurament no són
fàcils d’esborrar. “Sempre es parla dels barris rics, de les elits.
Són més fàcils d’estigmatitzar i durant l’últim mandat muni-
cipal es va fer”, afirma Tusell només arrencar. El primer tema
de la trobada gira al voltant d’aquesta qüestió. “Les etique-
tes poden estigmatitzar, però també serveixen per generar
una identitat comuna i això fomenta la cohesió per a la seva
defensa”, apunta Villacampa. “Un conseller de l’últim govern
de Barcelona En Comú em va dir que ells volien aplicar el clas-
sisme invers”, replica Tusell. És evident que la relació entre els
comuns i els veïns de Les Tres Torres no és precisament bona.

L’HABITATGE, UN PROBLEMA COMPARTIT
Els rics, els pobres. Aquestes etiquetes existeixen i separen.
Què comparteixen, però? En primer lloc, algunes opinions.
En habitatge, per exemple. Parlem sobre aquesta qüestió, que
fa temps que és un dels grans debats de ciutat. Tusell expli-
ca que molta gent de la seva generació no es pot quedar al
barri “perquè és gairebé impossible amb els preus que hi ha”.
Tot i això, deixa clar que no creu que una persona, per ser d’un
barri determinat, tingui dret a viure-hi sempre. Tot seguit, però,
deixa anar una frase contundent: “Mentre visquem en una so-
cietat que accepta que es faci negoci amb un dret fonamental
com és l’habitatge, mai no solucionarem el problema de fons”. 

Després de les paraules de Tusell, Villacampa diu que en
aquest tema poden “compartir l’anàlisi”. Creu que quan es par-
la del dret a viure al barri es fa referència a la capacitat de “de-
cidir on es vol viure i no anar d’un cantó a l’altre, cosa que fa
que s’elimini tota la identitat que es construeix en un entorn
de vida”. “És normal que la gent lluiti per fer perdurar identi-
tats col·lectives”, afegeix. El debat avança però les opinions van
convergint. “Jo estic a favor del lliure mercat, però no tot ha

d’estar al mercat”, afegeix Tusell. “És di-
fícil generar oferta pública quan el parc
d’habitatge és de propietat privada”, diu
Villacampa.

LA INSEGURETAT
Deixem de banda l’habitatge i par-
lem de la inseguretat. La conver-
sa de seguida agafa intensitat
i les divergències es fan evi-
dents. “Una cosa són les per-
cepcions, de vegades pels estigmes que es creen, i l’altra la
realitat del que passa”, afirma el president de l’AV de Porta. Vi-
llacampa situa la pobresa al centre de la problemàtica. “Jo he
vist ganivetades a sota de casa per recollir menjar de les es-
combraries d’un supermercat. Això és l’expressió de la lluita
de classes”, afegeix.  Villacampa opina que “qui no té res de ve-
gades ho va a buscar dels que sí que tenen perquè és la for-
ma més fàcil d’accedir a un recurs”. 

Aquest diagnòstic sorprèn Tusell, que creu que “parlar de
la lluita de classes per justificar o buscar el motiu d’una certa
delinqüència és molt perillós”. “Al principi del mandat passat ho

va fer Colau i ja hem vist com va acabar la cosa”, afegeix. Villa-
campa ho veu tot molt diferent: “Hi ha persones que quan te-
nen accés a unes coses, com poden ser mòbils o càmeres, s’es-
talvien d’entrar en un mercat de treball regulat i són prou es-
pavilades per dir ‘faig d’això la meva feina’”.  Tusell no compar-
teix el diagnòstic i lamenta que a Barcelona “tenim professio-
nals de la delinqüència que han trobat un lloc on establir-se”.
Villacampa, però, contraataca: “Per a mi és pitjor qui em roba
a través del salari que qui em roba un mòbil. I ho dic així de clar”.

L’intercanvi de cops al voltant de la seguretat serveix per
parlar sobre la gestió del primer mandat de Colau. “El valoro
molt negativament”, diu Tusell. Villacampa, per la seva banda,
afirma que “són una suposada esquerra que venia a fer un can-
vi estructural però s’han trobat amb contradiccions”. Pel que
fa al nou govern de la ciutat, format per comuns i socialistes,
Tusell tira d’ironia i diu que ha estat possible pel vot “de les elits”,
en referència al suport de Manuel Valls en la investidura. Vi-
llacampa afegeix que “els dos partits que governen la ciutat
són els que ho han fet sempre. Els activistes de BComú que
pretenien canviar el sistema des de la institució han marxat i
s’han quedat els d’ICV, que són els de la gestió municipal”.

Per acabar, centrem el debat en les inversions que reben
Les Tres Torres i Porta. La gran queixa de l’entitat que presideix
Tusell és que Les Tres Torres “és el barri amb menys inversió mu-
nicipal”. “Ningú discuteix que la inversió social s’ha de priorit-
zar on hi ha més necessitats, però és que a Les Tres Torres no
s’asfalten els carrers, no s’arreglen les voreres, no tenim esco-
la bressol municipal...”, lamenta Tusell. Villacampa, per la seva
banda, remarca que a Porta fan falta inversions per millorar l’es-
pai públic, fer equipaments i, sobretot, combatre la pobresa.
Destaca la força de la xarxa veïnal que fa que “tinguem orga-
nitzacions que treballen al marge de les institucions”. Tusell i
Villacampa intercanvien opinions, sempre amb molta espor-
tivitat. La conversa es va allargant. Es fa evident que dos ba-
rris amb realitats oposades també tenen moltes coses a dir-se.

| perAlbert Ribas

Quan els extrems
tenen molt a dir-se

Associacions de veïns de Porta i de Les Tres Torres

–Ll.T.: “Un conseller de Colau 
em va dir que ells volien 
aplicar el classisme invers”.

–A.V.: “És difícil generar 
oferta pública quan el parc 
d’habitatge és privat”.

–Ll.T.: “Mentre es faci negoci
amb l’habitatge no podrem
solucionar el problema”.

–Ll.T.: “Tenim professionals 
de la delinqüència que han
trobat un lloc on establir-se”.

–A.V.: “Per a mi és pitjor qui
em roba a través del salari 
que qui em roba un mòbil”.

–A.V.: “Jo he vist ganivetades
a sota de casa per recollir
menjar de les escombraries”.

–Ll.T.: “El primer mandat de 
Colau va ser molt negatiu”.

–A.V.: “Els comuns venien a fer
un canvi estructural, però s’han
trobat amb contradiccions”.

LA CONVERSA,
EN 8 FRASES

Els presidents de les associacions 
de veïns de Les Tres Torres i de Porta

comparteixen una llarga conversa amb
aquesta publicació com a protagonista
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La nova campanya de la FAVB pel decreixement turístic va marcar l’inici de l’agost

“No ho diguis a ningú”
SOCIETAT/ El passat 30 de juliol, amb les
setmanes més intenses turísticament par-
lant per a la ciutat a tocar, la FAVB va triar un
dels punts més emblemàtics de Barcelona,
l’entorn de la basílica de la Sagrada Família,
per presentar la seva aposta pel decreixe-
ment del turisme i del que consideren ‘tu-
ristificació’ de la ciutat.

Durant el matí d’aquell dia, quan es va
fer aquesta acció, que va anomenar-se No
diguis a ningú que has estat a Barcelona, vo-
luntaris de la federació van repartir tríptics
als turistes que passejaven per l’entorn del
temple. En aquestes octavetes informatives
(impreses en castellà i anglès) es podien lle-
gir frases, carregades d’ironia, com “No di-
guis a ningú que has estat de vacances a
Barcelona. És un tresor, i com qualsevol d’a-
quests tresors, ha de seguir ocult” o “Sinó,
ens robaran la ciutat i aquesta deixarà de ser
atractiva per a vosaltres i un lloc on nosal-
tres puguem viure“. La federació va acom-
panyar aquesta acció al carrer amb un vídeo
(que es pot veure al seu canal de YouTube)
on també exposen els seus arguments en
defensa del decreixement turístic.

En aquest sentit, la FAVB apunta que
Barcelona s’ha convertit ja en la dotzena ciu-
tat més visitada del món (la quarta en el
conjunt d’Europa), però denuncia que s’ha
passat del turisme a la ‘turistificació’. Aquest
fenomen ha fet que canviï la percepció del
turisme que es tenia anys enrere, fins al punt
que en moltes de les enquestes municipals
recents se l’identifica com a problema clau
de la ciutat. La federació denuncia que el
canvi de turisme a turistificació es produeix
per la massificació i la no gestió de l’arribada

de visitants a la ciutat i assenyala les políti-
ques dels anys 80 i 90 (en especial les pro-
mogudes pel Consorci de Turisme de la
ciutat) que només van posar l’accent en l’in-
crement i l’atracció de visitants a qualsevol
preu, fos amb caràcter professional, amb la
proliferació de fires i congressos o amb la
promoció de les grans icones de la ciutat,
com la Sagrada Família, el Park Güell, el
Museu Picasso o el Camp Nou, entre altres.

Per això, la federació considera que cal
deixar de promocionar “intensament” la
destinació Barcelona, limitar les places d’a-
llotjament (hotels, albergs o pisos turístics),
reduir el nombre de creuers que atraquin al

port o incrementar els impostos que es ca-
rreguen al turisme, entre altres mesures.

El missatge de la FAVB també va voler
ser una resposta a la proposta que la plata-
forma empresarial Barcelona Global havia
fet unes setmanes abans per impulsar en-
cara més el turisme a la ciutat, si bé amb
matisos com creant figures específiques
per regular el lleure nocturn o abordar de
forma més contundent la inseguretat en
els barris que presenten una major presèn-
cia de turistes. 

MOBILITAT/La petició veïnal per reformar el pont del car-
rer de Santander ha aconseguit més de 5.000 adhesions,
segons va informar a finals del mes de juliol la revista Car-
rer, la publicació de la FAVB.

Aquesta infraestructura es va construir fa mig segle i mai
no s’ha reformat, tot i que els veïns de la zona ho havien
reclamat de forma insistent als diferents partits que han go-
vernat la ciutat en els darrers anys. De fet, la vegada que
més a prop va estar la remodelació va ser durant el primer
mandat d’Ada Colau (fins i tot es va redactar i aprovar un
projecte per fer-la, contemplant l’ampliació del pont en 10
metres d’amplada, cinc per cada costat, amb 3,5 metres per
a vianants i 1,5 metres per a bicis), tot i que finalment es va
aturar argumentant limitacions pressupostàries.

Segons denuncien els impulsors de la iniciativa, s’ha con-
vertit en “una estructura insegura, innaccessible per al via-
nant”. Les associacions de veïns de La Palmera Centre, La
Pau, Sant Martí de Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
són les entitats que van posar en marxa aquesta iniciati-
va, que reclama “una solució definitiva i adaptada a les nor-
matives actuals” per facilitar el trànsit en aquest espai que
comunica els districtes de Sant Martí i Sant Andreu. Les en-
titats esperen que durant el Ple d’aquest mes torni a abor-
dar-se la reforma del pont.

Més de 5.000 signatures demanen que
es reformi el pont del carrer Santander ASSESSORAMENT/El passat dia 4 van tornar a posar-se

en marxa les jornades informatives i d’assessorament que
la plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)
organitza de forma periòdica. La primera d’aquestes ci-
tes va celebrar-se a la seu de la FAVB, al carrer Obradors.

Aquestes jornades s’organitzen sota el lema Ni set, ni
fred, ni foscor! i serveixen perquè els veïns que tinguin dub-
tes sobre com defensar els seus drets energètics puguin
resoldre’ls amb l’ajuda dels professionals de l’APE. L’enti-
tat organitza aquesta mena de trobades de forma pe-
riòdica, i al seu portal web (www.pobresaenergetica.es) s’a-
nuncien totes les dates i els llocs on s’organitzen.

Noves sessions per lluitar
contra la pobresa energètica

L’acció de la federació
comparava la ciutat 
amb un tresor que 
ha de seguir ocult
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HABITATGE/ El passat dia 2 es va
celebrar la primera de les as-
semblees que Resistim al Gòtic
celebra de forma periòdicament
tots els dilluns. Després de l’atu-
rada estival, l’entitat ha tornat a
posar-se en marxa.

D’aquesta manera, cada di-
lluns a la tarda (a partir de dos
quarts de set) els veïns del barri
estan convidats a participar en
aquestes trobades, que se cele-
bren a la seu de l’entitat (als bai-
xos del número 21 del carrer
Nou de Sant Francesc) per de-
batre sobre les estratègies que es
poden seguir per tal que el Gò-
tic continui sent un barri on pu-
guin viure els veïns. 

Resistim al Gòtic
torna a organitzar
les assemblees

INFANTESA/ “No se’ls pot abandonar a la
seva sort, abocar-los al carrer i a ser carn
de màfies”. Aquesta és una de les refle-
xions que la FAVB ha compartit recent-
ment sobre la situació que viuen els
menors d’edat no acompanyats (MENA) a
la ciutat. De fet, la federació ha instat els
organismes competents, com la Direcció
General d’Infància i Adolescència (DGAIA),
a “assumir les seves responsabilitats i reo-
rientar les seves polítiques”.

La FAVB creu que cal “una nova plani-
ficació coordinada que impliqui diferents
departaments del Govern (com Afers So-
cials o Justícia, entre altres), l’Ajuntament
i per descomptat l’Estat”, que és qui té les
competències en matèria d’immigració.
Però perquè això sigui possible, la FAVB

considera que cal “reformar sense tar-
dança el marc legislatiu actual”.

La federació va més enllà i apunta que,
ja que més del 90% d’aquests MENA són
del Marroc, cal impulsar “un projecte d’in-
versió potent en aquest país que ajudi a
evitar el fet migratori infantil, fruit de la
desesperació i la pobresa”. La FAVB diu
que de la mateixa manera que fa anys es
va admetre que els menors migrants eren
“desemparats”, ara cal revisar la protecció
mantinguda en el temps, de forma que un
cop siguin majors d’edat se’ls segueixi aju-
dant en la seva integració.

Per últim, la FAVB defensa la creació de
polítiques que promoguin espais de tro-
bada, de diàleg i coneixement mutu, que
consideren clau per a la cohesió social.

La FAVB insta la DGAIA a “assumir les
seves responsabilitats” amb els MENA

CULTURA/ La Taula Eix Pere IV va
celebrar el passat 5 de setembre
una sessió de cinema a la fresca
i un taller de cultiu ecològic al jar-
dí autogestionat que l’entitat té
al passatge de Trullàs, al barri del
Poblenou. 

Aquesta activitat, gratuïta i
oberta a tots els veïns, va co-
mençar a dos quarts de set de la
tarda en aquest espai que els ma-
teixos usuaris van plantar i que
cuiden. Aquesta doble proposta
va ser la primera activitat que l’en-
titat fa després que hagi tornat a
la feina un cop acabades les va-
cances estivals. La Taula Eix Pere
IV també s’implicarà en la festa
major del seu barri.

Cinema i un taller
de cultiu ecològic
al Poblenou

TROBADA/ L’estat actual i el fu-
tur de les pensions va ser el leit-
motiv d’un debat i d’una mani-
festació celebrada el passat diu-
menge 14 a la marquesina de la
Via Júlia. Marea Pensionista va
reunir desenes de persones en
aquesta trobada, en la qual van
tornar a reclamar que el sistema
públic de pensions s’ha de de-
fensar i mantenir governi el par-
tit que governi a Madrid.

La pròxima gran cita orga-
nitzada per aquesta entitat serà
una altra assemblea oberta, el dia
27 d’aquest mes als Jardins del
Nen de l’Aro, al districte d’Horta-
Guinardó, on es preveu que hi
hagi dues grans conferències.

El debat sobre les
pensions arriba
a la Via Júlia

Reclamen polítiques de gran 
impacte contra el canvi climàtic

MEDI AMBIENT/ Fer un debat
ciutadà profund sobre les alter-
natives i les seves implicacions en
tots els àmbits per trobar les mi-
llors respostes i que es posin en
marxa aquelles polítiques que és
evident que poden donar bons
resultats. Aquestes són dues de
les mesures que la FAVB considera
que cal posar en marxa per com-
batre el canvi climàtic. 

De fet, després de la cimera
sobre aquest tema que la ciutat
va acollir durant el passat mes
de juliol, la federació va publicar
un comunicat en el qual recla-
mava als governs la posada en
marxa de “polítiques de gran im-
pacte” per frenar la situació, acti-
var-se pel clima i reclamar una
societat social i ecològicament
justa. En aquest sentit, la FAVB
considera que alguns projectes
que es contemplen per part de
les institucions, com són l’am-
pliació de l’aeroport i les noves
terminals de creuers al port, no
van en la línia que cal seguir per
capgirar la situació de contami-
nació actual.

La FAVB apunta que la contami-
nació i el canvi climàtic provoquen
nombrosos impactes negatius,
com l’agreujament de moltes
malalties, però també altera-
cions en els cicles tant de l’agri-
cultura com de l’aigua, afectant
la biodiversitat i, fins i tot, com-
portant que poblacions sence-
res s’hagin de desplaçar. En
conjunt, es pot parlar de crisi
ecològica i, per això, la federació
considera que calen solucions
que vagin al fons dels problemes

i, a la vegada, estiguin orienta-
des a garantir el benestar del
conjunt de la ciutadania.

Però malgrat aquesta urgèn-
cia amb la qual cal actuar, la fede-
ració és conscient que no serà
fàcil assumir-ho. Ara bé, remarca
que és imprescindible fer passos
en aquesta línia tenint en compte
que fa molt temps que a la ciutat
els nivells de contaminació at-
mosfèrica superen sistemàtica-
ment tots els límits raonables. 

Amb tot, la FAVB denuncia
que, encara avui, “falta determi-
nació per tirar endavant “políti-

ques que es poden pensar
impopulars (o que xoquen amb
els interessos de poderosos grups
econòmics, amb els prejudicis
d’alguns sectors influents)”. Per
això, la federació conclou que l’ú-
nica manera que aquestes mesu-
res i que el debat que reclama
seran capaces de prosperar és
“amb una enorme mobilització
social”.

La federació tanca el text ex-
plicant que se suma a la convoca-
tòria de la primera vaga general
de la història per lluitar contra el
canvi climàtic. L’aturada està pre-
vista per al dia 27 d’aquest mes.

La FAVB rebutja
projectes com
ampliar el port 
i l’aeroport
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JuntsxCat demana un Nadal
amb una il·luminació potent
ESPAI PÚBLIC4El grup muni-
cipal de Junts per Catalunya va
aconseguir que tirés endavant,
durant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda del passat 17 de
setembre, una proposta que
demana al govern municipal
que  durant la pròxima cam-
panya de Nadal hi hagi una
il·luminació  nadalenca potent
a la ciutat.
La proposta, que va tenir el

vot favorable de tots els partits,
exigeix a l’executiu municipal
una campanya nadalenca que
trenqui “el decreixement” dels
darrers anys i que “posi especial
èmfasi en reforçar i renovar la
il·luminació de carrers, equi-

paments municipals i façanes
d’edificis”. 
Segons la portaveu de Juntx-

Cat, Elsa Artadi, cal “potenciar el
vessant cultural, solidari i de
promoció econòmica i interna-
cional de la ciutat en aquestes
dates”. Artadi va afegir que “els
eixos comercials les associa-
cions de comerciants i els mer-
cats municipals ja fan un esforç
molt gran per dur a terme acti-
vitats i accions per potenciar la
celebració d’aquestes dates”.
Per últim, la portaveu de

JuntsxCat va lamentar la decisió
del govern de retallar una set-
mana el temps durant el qual hi
haurà penjada la il·luminació.

NORMATIVA4El grup municipal
d’ERC va presentar el passat 17 de
setembre una proposta durant la
celebració de la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda que demana cre-
ar una taxa per a les plataformes
de comerç electrònic amb l’ob-
jectiu de “garantir la justícia tri-
butària i així potenciar el co-
merç de proximitat”.
Durant la comissió, el regidor

d’ERC Jordi Castellana va afir-
mar que el següent pas ha de ser
“crear un grup de treball perquè
defineixi la taxa després de par-
lar-ne amb els agents implicats”.
Castellana va afegir que “el co-
merç electrònic té moltes bondats
però també externalitats negati-
ves, i competeix amb el comerç de
proximitat” i va voler remarcar
que l’objectiu d’aquesta taxa ha de
ser “garantir que tots els models
de negoci, també l’electrònic,
aportin recursos a la ciutat”.
La proposta dels republi-

cans va tirar endavant amb els
vots favorables de la mateixa
ERC, el PSC, Barcelona En
Comú i Junts per Catalunya. Cs

es va abstenir i el PP i BCN Can-
vi hi van votar en contra.

“TAXA BALLARÍN”
De fet, durant la comissió, l’actual
regidora de Comerç, Montse-
rrat Ballarín, es va alinear amb
ERC però també va voler presu-
mir d’haver proposat el mateix
durant la campanya electoral.

Ballarín va treure pit amb raó, ja
que el PSC ja va parlar de la ‘taxa
Ballarín’ abans de les eleccions.
Elsa Artadi (JxC), per la seva
banda, va mostrar-se a favor de
la taxa però expressar dubtes “en
la capacitat de legislar” de l’A-
juntament, mentre que Josep
Bou (PP) va criticar la mesura per
considerar-la “proteccionista”.

Un moment de la comissió on es va aprovar la proposta d’ERC. Foto: ERC

Aprovada una proposta 
per taxar el comerç electrònic

La il·luminació, un clàssic nadalenc. Foto: Ajuntament / La Granja

Formació | Cursos per als comerciants
La regidoria de Comerç, a través de Barcelona Activa, ha posat en marxa nous

cursos formatius per als comerciants de la ciutat. Els cursos tenen a veure amb la
digitalització, la normativa legal, les estratègies de màrqueting i el disseny.
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El mes de juliol no només va ser
el de la coronació de Sandor
Martín com a rei d’Europa. Una
de les seves companyes al KO
Verdun, Karla Mérida, va pro-
clamar-se campiona d’Espanya
amateur en la categoria de menys
de 57 quilos a Badajoz. Gràcies a
la victòria de Mérida, que repre-
sentava la selecció catalana, el KO
Verdun es converteix en l’únic
club català que aconsegueix títols
estatals tres anys seguits.
La boxejadora (que encara

no ha perdut cap dels combats
que ha disputat) va començar el
seu camí cap al cinturó derrotant
la púgil local en la ronda de
quarts de final. Un dia més tard
va accedir a la final derrotant la
gallega Lorea Murgoitio, però el
millor de tot encara havia d’arri-

bar. Mérida va derrotar la gran fa-
vorita, Ioana Fecioru, represen-
tant de la Comunitat Valenciana.

RECONEIXEMENTS PER A MARTÍN
Sandor Martín, per la seva ban-
da, segueix rebent reconeixe-
ments gairebé dos mesos més
tard de guanyar el títol d’Europa.
El púgil va rebre, el passat dia

15, la insígnia d’or del Centre
Cultural els Propis, l’entitat més

antiga del districte. “És un reco-
neixement a la feina que fem i em
va fer molt feliç”, admet el boxe-
jador a Línia Nou Barris. A més,
Martín ha estat escollit padrí de
Nou Barris per al pròxim Corre-
barri, el dia 13 d’octubre.
Per últim, Martín ja coneix el

rival contra qui farà la defensa o-
bligatòria del cinturó de l’EBU, tot
i que no hi ha data fixada: serà el
danès Enock Poulsen.

Mérida celebra la seva victòria. Foto: Adrián Rubio

Mérida, del KO Verdun, guanya
el títol estatal amateur de boxa
» El club encadena tres anys amb Campionats d’Espanya per als seus

» Sandor Martín serà el padrí del districte en el pròxim Correbarri

El SESE accedeix als quarts de
final de la Lliga Catalana EBA

Primer gran èxit de la
temporada per al
SESE de Xavi Pardi-
na. L’equip del Virrei

Amat és un dels vuit conjunts
classificats per a la ronda de
quarts de final de la Lliga Cata-
lana EBA. El conjunt blau acce-
deix a la segona ronda de la pri-
mera competició oficial del curs
2019-20 gràcies al basket ave-
rage, ja que al final de la prime-
ra fase de la competició havia
quedat empatat amb els Maristes
Ademar de Badalona (contra qui
van guanyar per 73-66 el passat

dimecres 11) i el JAC Sants (con-
tra qui van perdre per 65-62 el
passat diumenge 15).

L’EBA, EN MARXA
La Lliga Catalana queda ara apar-
cada fins a l’1 de novembre, ja que
tant els de Pardina com la resta
d’equips han començat la tem-
porada regular de l’EBA.
Els del Virrei Amat van de-

butar el passat dissabte 21 visitant
la pista del CB Vic i s’estrenaran
al Ramon Aldrufeu el pròxim
dissabte 28 a un quart de set con-
tra l’Arenys Bàsquet.

Bones sensacions a la Monta
en l’inici del curs 2019-20

La Monta de Dani
Andreu ha començat
la temporada amb
sensacions positives.

Les victòries obtingudes en les
dues primeres jornades (5-0 con-
tra el Sant Ildefons i 1-2 en la seva
visita a Tàrrega) han servit per re-
forçar encara més la moral d’un
equip que, de nou, s’ha plantejat
l’ascens a Tercera com a repte per
a aquest curs 2019-20. 
Els de la Prosperitat tancaran

el primer mes de la lliga el pròxim
dissabte 28 a Ascó, mentre que en
les primeres jornades d’octubre

es veuran les cares contra el Vi-
lanova i la Geltrú (a la Bombo-
nera), visitaran el Can Vidalet i re-
bran la UD Vista Alegre.

EQUIP FEMENÍ EN MARXA
Per altra banda, finalment el
club ha aconseguit prou jugado-
res per posar en marxa, de nou,
un equip sènior femení. De fet, el
passat dia 4 l’entitat va fer una
piulada destacant que ha acon-
seguit reiniciar el seu projecte
aquest any, quan es compleixen
21 temporades de la creació del
primer sènior femení del club.

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT

Rins guanya la seva segona
cursa a MotoGP a Silverstone
MOTOCICLISME4Aquest 2019
està sent un any diferencial en la
carrera d’Alex Rins. El pilot de la
Prosperitat, que va aconseguir la
seva primera victòria a la cate-
goria reina del mundial de Mo-
toGP el 14 d’abril a Austin (Estats
Units), va tornar a pujar al calaix
més alt del podi d’un gran premi
el passat 25 d’agost a un dels cir-
cuits amb més tradició del món,
el britànic de Silverstone.
El cap de files de Suzuki en-

cara les quatre darreres cites del
campionat del món amb opcions
serioses de ser tercer (cosa que ja
va aconseguir tant a Moto2 com
a Moto3 amb Kalex i KTM, res-
pectivament) i amb números
més remots per atrapar Andrea
Dovizioso en la segona plaça.
Bona part de les seves opcions

es decidiran el mes que ve, quan
es disputen tres cites: Tailàndia
(el dia 6), Japó (el dia 20) i Aus-
tràlia (una setmana més tard).

Atletisme | La Cursa de la Mercè, el pròxim diumenge 29
Habitualment, la Cursa de la Mercè se celebra abans del dia de la patrona de la ciutat, però
enguany això no serà així. En aquesta ocasió, una de les proves atlètiques per excel·lència
serà el pròxim dia 29, amb l’habitual recorregut pels punts més emblemàtics de la ciutat.
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A La novel·la de Sant Jordi (Amsterdam,
2018), Màrius Serra va convertir en
protagonista l’expert en jocs Oriol Co-
mas i Coma, un personatge real. Ara,
ho ha tornat a fer a Jugar-s’hi la vida
(Amsterdam, 2019). El nou llibre de Se-
rra comença al barri del Raval i se situa
a cavall de la Barcelona actual i el Por-
tugal de la Revolució dels Clavells.

Llibres

Jugar-s’hi la vida
Màrius Serra

L’embaràs de la Júlia es complica i, en
qüestió d’una setmana, ella i la seva
parella, en Pau, hauran d’assumir la
pèrdua del seu fill. L’obra de Clàudia
Cedó, dirigida per Sergi Belbel, ha re-
but tres Premis Butaca 2019: millor text
teatral, millor direcció i millor muntat-
ge de petit format.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Una gossa en un descampat
Clàudia Cedó

El terrassenc Miki Núñez, exconcursant
d’Operación Triunfo 2018, ha estrenat el
seu primer àlbum: Amuza. Sota aquest
títol, que vol dir ‘diversió’ en esperanto,
el cantant ha agrupat 13 cançons, en-
tre les quals n’hi ha dues en català. A
més, el disc inclou el single Celébrate i
La Venda, el tema amb què va repre-
sentar Espanya al festival d’Eurovisió.  

Música

Un grup d'amics es retroba tres mesos
després que un d'ells s'hagi suïcidat i sur-
ten a la llum secrets amagats durant anys.
Litus és l’adaptació cinematogràfica que
Dani de la Orden ha fet de l’obra teatral
homònima de Marta Buchaca. El direc-
tor barceloní és conegut per pel·lícules
com Barcelona, nit d’estiuo El mejor verano
de mi vida, i per la sèrie de Netflix Élite.

Pelis i sèries

Litus
Dani de la Orden

Amuza
Miki Núñez

Swab 2019
La dotzena edició de la Fira Internacional d'Art Contempora-

ni de Barcelona se celebrarà del 26 al 29 de setembre. El
Swab 2019 aplegarà prop de 300 artistes i una seixantena de
galeries d'arreu del món a la capital catalana. El Pavelló Italià
de la Fira de Barcelona, a Montjuïc, acollirà novetats com el

‘Swab Emerging’ o el programa ‘Mèxic en femení’, però tam-
bé propostes habituals, com el ‘Swab on Paper’ o el ‘Swab

Performance’. Aquest esdeveniment va néixer l’any 2006, im-
pulsat pel col·leccionista Joaquín Díez-Cascón, amb l’objec-

tiu de fer l’art contemporani accessible a tots els públics.

La popularitat de Rosalía no ha deixat de créixer
des que el seu single Malamente va veure la llum
a mitjans del 2018. Un any i escaig més tard, dos

premis Grammy Llatins i dos MTV Video Music
Awards l’avalen com una de les artistes més im-
portants del panorama musical actual. Després
de recórrer mig món actuant en festivals de pri-
mer nivell, la cantant de Sant Esteve Sesrovires

ha anunciat que la gira d’El mal querer –el seu
exitós segon disc– acabarà amb dos grans con-
certs: un al Palau Sant Jordi, el 7 de desembre, i
l’altre al WiZink Center de Madrid, el 10 de des-
embre. Tot i que la cantant va ser un dels grans

noms del Primavera Sound i del Mad Cool Festi-
val, els dos concerts finals de la gira suposen una
gran novetat. Per primer cop, la catalana trepitja-

rà dos dels escenaris més importants de l’estat
espanyol com a única protagonista.

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser una cantant d’èxit internacional

Ha guanyat recentment dos MTV Video Music Awards

Famosos

Anunciar un concert en solitari a Barcelona
Actuarà al Palau Sant Jordi el 7 de desembre

Bogeria per aconseguir entrades
Els fans no es volen perdre el concert per res del món

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Daymare: 1998
Inspirat en jocs de l’estil survival horror, com Resident Evil 2, el nou Daymare: 1998 combina terror i
supervivència per posar a prova els jugadors. Està disponible per a Xbox One, Play Station 4 i PC.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
19:00 The Safinats és un grup vocal i de percussió
fundat i dirigit per Txell Lasheras que actua-
rà a mitjans del mes que ve. / Centre Cívic Can
Verdaguer.

TOTS ELS DILLUNS
18:30 Des del passat dilluns 16 està en marxa
un curs anomenat Enquadernació de Foto-
llibres, pensada per aprendre a fer aquests lli-
bres amb fotos recents o antigues. / Centre
Cívic Can Basté.

A PARTIR DEL 4 D’OCTUBRE
11:30 A partir del primer divendres del mes que
ve, cada divendres durant dos mesos es fa-
ran les sessions del taller anomenat Ensinistra
al teu gos. Places limitades. / Casal de Barri
La Cosa Nostra.

FINS AL 30 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Llibres i titelles és el nom de la mos-
tra, preparada per l’Associació Titellaire de Ro-
quetes, amb alguns dels putxinel·lis que
fan servir en els seus espectacles. / Bibliote-
ca Les Roquetes.

A PARTIR DEL 17 D’OCTUBRE
Tot el dia Luctus, respuestas a la muerte y el due-

lo és una mostra preparada per Montse Mor-
cate que donarà eines per intentar superar més
fàcilment la pèrdua d’un familiar. / Centre Cí-
vic Can Basté.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
17:30 L’enigma de Vilagallina serà el nom de la
narració que formarà part del cicle Sac de ron-
dalles, durant l’anomenada Setmana de les
emocions. Entrada gratuïta. / Biblioteca Zona
Nord.

DIVENDRES 4 D’OCTUBRE
16:30 Dia Mundial dels ocells: de la muntanya

al riu serà una passejada per conèixer els ocells
que hi ha a l’entorn del parc de Collserola. /
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
18:15 Partit de bàsquet corresponent a la se-
gona jornada del grup C-A de la lliga EBA en-
tre el SESE i l’Arenys Bàsquet. / Pavelló Ramon
Aldrufeu - Virrei Amat.

Santi Rovira serà el responsable d’u-
na narració el segon dimarts del mes
que ve. Entrada gratuïta. / Biblioteca
Canyelles.

Santi Rovira coordinarà 
una narració a Canyelles
Dimarts 8 d’octubre a les 18:00

Un taller per aprendre a preparar
plats senzills,saborosos i ràpids. Des-
cobriràs tots els trucs per convertir-te
en un/a cuinetes. / Centre Cívic Torre
Llobeta.

Cinc sessions de
cuina per a solters

A partir del 5 d’octubre a les 11:00

Entre els dies 25 i 29 d’aquest mes, el
barri del Verdum celebrarà com es me-
reix la seva setmana més màgica de
l’any: la de la Festa Major. / Diferents
carrers i places del barri.

El Verdum vibrarà cinc dies
amb la seva Festa Major

Del 25 al 29 de setembre

Partit de futbol corresponent a la cin-
quena jornada del grup 2 de Primera
Catalana entre la Monta i el CF Vilanova
i la Geltrú. / Municipal de Nou Barris.

La Monta enceta el segon mes
del curs rebent el Vilanova
Diumenge 6 d’octubre a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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