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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anna Utiel
BARCELONA

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

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

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

L’EDAT, UN FACTOR 
A TENIR EN COMPTE

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

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Objectivitat qüestionada

Amb el panorama polític actual, és evi-
dent que els mitjans de comunicació co-
bren especial rellevància. Sempre la te-
nen, però... fins a quin punt en moments
de crisi en la nostra societat ens mostren
la realitat?

L'àmbit de la transmissió de la in-
formació és un terreny delicat. Els
mitjans, i això inclou qualsevol d'ells,
mai han volgut ser un mirall de la ve-
ritable realitat, perquè
aquesta és una construc-
ció: la que al final fa cadas-
cú individualment. No exis-
teix el que no sabem, exis-
teix allò que té una paraula,
un concepte, un símbol, una
comprensió. I saben com ju-
gar amb això, però principalment són
experts en una altra cosa: les ideologies
i el poder. Els mitjans són institucions
que principalment tenen la funció d'in-
formació i entreteniment, però també
serveixen per a l'expressió i per qües-
tionar-se públicament les ideologies
dels que ostenten el poder i dels que, si
poden, abusen.

L'educació té molt a veure amb la
simbologia i la construcció que fem.
Aquest procés és essencial per entendre
el món en què vivim, però no ens hem
ocupat gaire d'adquirir-lo bé. Amb els
mitjans de comunicació, el sentit de què

passa no el troben les persones, sinó el
sistema. És a dir, allò que es represen-
ta no simbolitza persones, sinó sistemes
dels quals es produeix la transmissió
d'una ideologia concreta que els acaba
afavorint. Per això, cada vegada costa
més identificar-se amb alguna posició
o amb alguna mentalitat. Hi ha una cri-
si de la identificació, perquè no acon-
seguim adonar-nos com, a poc a poc i

sense ser conscients, anem adquirint
unes idees gràcies a la imposició d'una
determinada cultura de masses, que ens
homogeneïtza i, per tant, ens fa menys
lliures, menys diferents, amb menys
pensament crític, però més iguals a tota
la resta de la societat.

Ens trobem que, al final, els mitjans
mostren que són actors socials i polítics,
que creen la realitat segons uns parà-
metres que s'adapten als nostres con-
sensos. Quan ens trobem en un conflicte
de repercussió mediàtica, més que re-
córrer a la cooperació, la majoria de ve-
gades recorren a la confrontació. La pro-

ducció d'una notícia és un treball de dis-
curs i la majoria de vegades es parteix
del titular, que des del punt de vista del
lector o espectador, serà el més impor-
tant. Però és important saber que com-
prendre una notícia no significa que hà-
gim comprès el que ha passat, i per això
recorrem a la memòria social, on les ac-
tituds i la ideologia són la base que ens
facilita una consciència de pertinença a

un grup o un altre. I d'aquí
poden sorgir els prejudicis,
que es produeixen i repro-
dueixen a través dels mit-
jans, projectats per aquella
veu que té accés a crear el tò-
pic, quasi sempre el mateix
que selecciona les fonts, i

amb el control de manipular i contro-
lar el context, ja que té més facilitat per
accedir-hi. Qui té una sobrepresència se-
gurament és perquè paga. 

Vull tancar el tema amb una frase del
periodista Pascual Serrano, on vull
convidar a la reflexió col·lectiva sobre
aquest tema: “Si no desarrollamos un
espíritu crítico y un sentido de bús-
queda de la información alternativa a
las vías formalmente establecidas, es-
tamos condenados a la desinformación,
a la incapacidad para comprender
nuestro mundo y, por tanto, incapaci-
tados para actuar con libertad.”

Hi ha una crisi de la identificació: a poc 
a poc anem adquirint unes idees gràcies 

a la imposició de la cultura de masses

¿De verdad nadie le ha
dicho a Pedro Sánchez

que venir hasta aquí, vi-
sitar policías heridos pero no a ciuda-
danos heridos, tampoco al president Tor-
ra ni a la delegada del gobierno pero sí
a los mandos policiales era MALA IDEA?
Visita en clave electoral para votantes
conservadores.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Desde 1976, en las re-
uniones de los gobier-

nos de UCD, PP y PSOE
con la banda terrorista ETA, ¿pidieron a
los terroristas que condenaran el terro-
rismo o la violencia o los actos vandali-
cos?  En Catalunya se condenan pero no
les sirve, ¿qué mas quieren entonces, que
pidamos perdon por existir?

@robmanrique

Diuen que una pàgina
web és "terrorisme". En

primer lloc, és una man-
ca de respecte a la gent que ha perdut
familiars i amics per bombes i trets. En
segon lloc: és d'inútils. En tanquen
una i se n’obriran 1.000. P.D.: Un Estat
que ha de tancar webs per defensar-se,
està acabat.

En només sis dies hi
ha hagut 579 ferits,

quatre dels quals han
perdut la visió d’un ull. Una de les
persones ferides està molt greu i es tem
per la seva vida. 60 ferits són perio-
distes acreditats. Hi ha hagut 179 de-
tinguts, 18 dels quals han estat enviats
a la presó.

@jordiborras@AlbanoDante76@SoniaAndolz
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Els semàfors

Ateneu 9 Barris
L’Ateneu Popular 9 Barris ha rebut el

Premi Nacional de Circ, atorgat pel Mi-
nisteri de Cultura i dotat amb 30.000 eu-

ros. El jurat ha premiat l’entitat “per la
seva capacitat per generar projectes de
creació, producció i formació artística”. 

pàgina 10

Daniel Jordà
El flequer Daniel Jordà ha rebut un dels
dos premis al Comerç Innovador en el

marc dels guardons Comerç de Barcelo-
na. Jordà és el cap visible de Panes 

Creativos, la fleca des d’on elabora una
gran varietat de pans molt originals. 

pàgina 18

CF Montañesa
Inici de la temporada 2019-20 immillo-
rable per als dos equips sèniors del club.
El masculí és líder invicte (i màxim go-

lejador) del grup 2 de Primera Catalana,
circumstància de la qual també pot pre-
sumir el recentment recuperat femení.  

pàgina 20
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Quan els extrems tenen molt a dir-se: 
Les Tres Torres i Porta, cara a cara1

2
La Zona Nord pressiona Batlle
i Marí-Klose per la inseguretat

El col·lectiu VOZES guanya 
un dels Premis Altaveu 2019

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

Mérida, del KO Verdun, guanya 
el títol estatal amateur de boxa

El + llegit línianoubarris.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Ja s'ha dictat la sentència del ju-
dici als líders catalans que van
realitzar el referèndum d'auto-
determinació de Catalunya el
2017, desobeint a la justícia es-
panyola. Aquesta sentència, lluny
de ser un punt final, ha donat
una nova embranzida al movi-
ment independentista amb el
Tsunami Democràtic. Què és el
Tsunami? Una campanya popu-
lar, massiva i anònima que, te-
nint ben present la repressió pa-
tida fins avui dia per part
d'Espanya, innova en les mane-
res: no se sap qui ho dirigeix. Ara
estic fora de Catalunya, als EUA,
i he pogut seguir amb orgull la
desbordant resposta –i a voltes
desbordada– del meu poble. Una
nova amiga iraniana em pregun-
tava sorpresa com puc confiar en
el Tsunami si no sé qui hi ha al
darrere. Pensant-ho bé té tota la
lògica del món, però no neces-
sito saber els noms de les perso-
nes concretes que l'estan dirigint
per tenir clar que darrere hi ha
tot el meu poble amb l'anhel de
llibertat i la determinació per
bandera. Un poble que se les
pensa totes, com per exemple
aquest nou moviment que apro-
fitarà la tecnologia per poder or-
ganitzar grans mobilitzacions de
desobediència massiva i no vio-
lenta. Que l'aigua s'escoli per tots
els racons fins que tombem l'im-
mobilisme espanyol.

La reacció
per Joana Cortils

Sobre la infelicitat
per Francesc Reina

Diuen que Copèrnic va patir un
gran complex quan va orquestrar
aquell ball entre la Terra i el Sol;
sabia que l'establishment cientí-
fic, filosòfic i religiós el jutjaria.

Sobre l'origen de la infelici-
tat, una teoria explica que cen-
tenars de milions de persones
aprenen a pensar-se inferiors.
Ho paguen ben car les genera-
cions de la precarietat, també
aquelles que intenten saltar-se
els límits establerts.

De les històries explicades a la
cua de l'atur o en els centres de
col·locació, s'intueix un marc d'a-
tenció més social que psicològic,
una connexió íntima entre la vul-
nerabilitat i la política: sempre les
mateixes cauen amb la delicade-
sa tràgica, a plom sord, davant l'ex-
pedient que passa de mà en mà.
Els empleats i aturats estructurals
es culparan de la seva sort, una ex-
cusa més dels febles que no tenen
altre remei que portar-se bé.

Fa temps que el control a la
classe subordinada, a fi de no re-
bel·lar-se en la seva misèria, va
promocionar la creença que tot-
hom té la capacitat de ser allò que

vulgui.  Aquest voluntarisme mà-
gic impulsat per "experts" va re-
emplaçar el vertigen per històries
positives; un despropòsit des-
connectat del paisatge, melodra-
ma sec aferrat a la idea que no hi
ha raó per al malestar ja que cada
un respon de la seva misèria.

En el triomf de la impotència,
els bons per a res senten la seva
identitat tristament certificada i
molt lluny per prendre cons-
ciència dels seus drets. La des-
esperació i la depressió són les ca-
res d'una mateixa moneda: a
una encara no se li ha ennuvolat
l'energia, l'altra és un salt al buit,
un ramell de flors marcides.

Transformar el sofriment en
capacitat és assolir solidaritat, ab-
raçades després d'un no desno-
nament; carícies més que fe, va
dir el Papa Francesc. El cert és
que es fa difícil ocupar espais co-
muns, fer alguna cosa pel clima,
aturar el racisme, el patriarcat ...

Es pot intentar la felicitat,
canviar la desafecció per empa-
tia, tot i que no parem la guerra,
ni males finances, ni armes. Cui-
dant els barris i la seva gent.

A les xarxes

@JoaquimAlbalate: 1.280 euros per con-
tenidor. Violència és que els joves d’aquest
país no puguin ni somiar a cobrar l’equiva-
lent a un contenidor cada mes.

@jcuixart: Ho estem tornant a fer! Hem atu-
rat el país! No ens aturarem fins a guanyar la lli-
bertat. Al Suprem ja vam avisar: “Serenament,
però amb tota la determinació del món".

#MarxesPerLaLlibertat

@MelciorComes: He passat d’esperar que
la independència me la facin els senyors
de 50 anys als despatxos, a esperar que me
la facin els nens de 20 als carrers.

#TsunamiDemocràtic #Aldarulls

La força en paper
de Línia Nou Barris

4L’Enquesta de Serveis Munici-
pals 2019 ha deixat xifres desta-
cables de consum de diaris en pa-
per gratuïts arreu de la ciutat. De
la població que llegeix mitjans
diàriament (el
57,4%), un 7,7%
assegura que lle-
geix premsa im-
presa gratuïta,
segment que ocu-
pen majoritària-
ment 20 Minutos
(editat en castellà) i
la xarxa de periòdics
Línia (en català).

De fet, la força
de Líniaen districtes
on 20 Minutos té una
presència menor, com
per exemple Nou Ba-
rris, podria explicar
que en aquest cas el
percentatge de consum
de diaris en paper gra-
tuïts s’enfili fins al 16,6%.
Aquest percentatge situa

aquest segment de la premsa a
Nou Barris només per darrere de
La Vanguardia (30,2%) i El Pe-
riódico (22,9%).
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Pere Aragonès
Vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

“L’independentisme ha de ser 
majoritari a l’àrea metropolitana”

L’àrea metropolitana és un
territori complicat per a l’in-
dependentisme, tot i que

els resultats d’ERC dels últims
anys han anat a més. S’ha d’as-
sumir que per fer més forat en
aquesta zona calen anys de feina
i que la majoria social per a la in-
dependència va per llarg?
A la part del país on es concentra
la major part de la població, l’àrea
metropolitana, l’independentisme
hi ha de ser present i ha de ser ma-
joritari. Els bons resultats d’Es-
querra certifiquen que anem pel
bon camí. Nosaltres no volem un
país independent per canviar de
bandera o pel que posa al DNI,
sinó per donar més drets i oportu-
nitats a tothom per aconseguir
més llibertat col·lectiva. Si fos per
mi, la independència ja la tindríem
des de fa 20 anys, però cal anar
aconseguint consensos socials i
nosaltres treballem perquè arribin
com més aviat millor. 

Els progressos es van fent, però
no al ritme que algun sector de
l’independentisme voldria. Pot-

ser s’ha de deixar clar que re-
quereixen més temps.
El debat que ha de fer l’indepen-
dentisme no ha de girar entorn de
què ens agradaria que passés, sinó
de què hem de fer perquè passi el
que volem. I el que hem de fer és
seguir plantejant l’independen-
tisme com un projecte obert. ERC
ho fa i per això hem estat segona
força a l’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs o Cornellà, per exemple.

Precisament els alcaldes i alcal-
desses d’aquestes ciutats que
cita s’han queixat durant els úl-
tims anys que el procés ha afec-
tat la gestió del dia a dia dels
seus ajuntaments. Entén que hi
hagi aquest malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha

consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinan-
çament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupos-
tària, que finança un 30% dels in-
gressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconci-
liat amb una majoria de Catalu-
nya, però ha tornat a convocar
eleccions. En aquest sentit, la ir-
responsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

Per tant, tornant al paper de la
Generalitat, creu que la gestió
dels últims anys a l’àrea metro-
politana ha estat bona.
Tot es pot millorar, i voldríem tenir
tots els recursos d’un Estat per fer-ho
millor. Hem sortit d’una crisi econò-
mica amb una situació de precarie-
tat per a una part molt important de
la població. Quan proposem un sa-
lari mínim de referència català, per
exemple, és perquè el de l’Estat es-
panyol no ens serveix.

Últimament, a l’àrea metropoli-
tana i també al Parlament, hem

vist protestes contra el projecte
de llei de contractes de serveis
a les persones, la Llei Aragonès.
Hi ha entitats que denuncien
que privatitzarà serveis públics.
Sembla que de moment no està
aconseguint el consens neces-
sari per tirar-la endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actual-
ment les filials de l’ÍBEX-35 van a re-
bentar preus i se’ns estan posant a
gestionar menjadors escolars, lu-
doteques... Serveis que des del ter-
cer sector s’havien gestionat els
darrers anys. Necessitem que els
ajuntaments puguin introduir altres
criteris en la contractació pública. Si
aquesta llei no s’aprova, empreses

com ACS, que s’han especialitzat en
contractació pública, ens les troba-

rem fins i tot al llit. Crec que les crí-
tiques no estan fonamentades i no
aprovar-la seria un error.

I com s’explica l’oposició que ha
generat, per tant?
Crec que hi ha un prejudici ideo-
lògic i no hi ha hagut una lectura
del contingut de la llei. Cap grup
va presentar una esmena a la to-
talitat de rebuig a aquesta pro-
posta quan la vam entrar al
Parlament. La CUP la critica però
no ha presentat cap esmena. La
llei no privatitza, protegeix.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“El deute de la
Generalitat amb
els ajuntaments
s’ha reduït
un 94%”

Entrevista

“LA SENTÈNCIA ÉS
UNA VENJANÇA”

“Crec que hi ha
un prejudici
ideològic en 
les crítiques a la
Llei Aragonès”

4La sentència és una ven-
jança, una injustícia. Votar
no és delicte. Els han con-
demnat a més de 99 anys de
presó. Ens han sentenciat
també a tots nosaltres. Avui
[dilluns 14 d’octubre] la de-
mocràcia a l’Estat espanyol ha
mort. Com diu la Carme For-
cadell, cuidem-nos. Conver-
tim la ràbia en fermesa, con-
vicció i serenitat.
Paraules d’Aragonès a Twitter

poc després de conèixer-se 
la sentència del Procés
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– S’està sent prou valent per
combatre la contaminació?

–Vam aprovar una llei del
canvi climàtic que el PP va
impugnar al Constitucional.

– Hi ha decisions que es poden
impulsar malgrat això, no?

– Bé, la xarxa ferroviària s’ha
d’actualitzar. I el responsable
n’és l’Estat.

– Les entitats demanen un 
peatge al trànsit. Com ho veu?

– No serviria de res posar 
barreres al trànsit rodat si no
tenim un bon transport públic.

Parlem de Barcelona. Fins a quin
punt el preocupa que un dels
grans temes de debat a la capi-
tal del país sigui el de la insegu-
retat?
La seguretat de Barcelona en ter-
mes generals és bona. És una ciu-
tat molt internacionalitzada, per
la part bona i la dolenta, que juga
en una lliga mundial i on es fan
activitats de tota mena. En alguns
moments poden haver-hi puntes
de sensacions d’inseguretat i ho
hem de combatre. Nosaltres tre-
ballem perquè hi hagi més efec-
tius de policia. 

L’alcaldessa Ada Colau culpa la
Generalitat de la manca d’a-
gents. 
Bé, anem als fets. Nosaltres hem
aprovat recentment la convocatò-
ria de 750 noves places de Mossos
d’Esquadra. En els darrers anys
l’Estat ha limitat el nombre de fun-
cionaris i ara, fent un esforç, hem
fet aquesta convocatòria. De fet,
anteriorment ja en vam fer una
altra de 500 agents. El nostre com-
promís és clar. Però la seguretat
també és un model de ciutat on es
combatin les desigualtats, on l’es-
pai públic transmeti seguretat als
veïns i veïnes... I també hem de
posar deures al poder judicial, ja
que en molts casos no ha actuat
com ens hauria agradat, per ex-
emple en la reincidència.

Pel que fa a l’habitatge, el Govern
va veure com el Parlament li tom-
bava un decret llei per regular els
preus del lloguer. La solució passa
pel control dels preus?
Un increment continuat dels llo-
guers com el que hi ha fa que s’ex-
clogui molta i molta gent del dret
a l’habitatge. És evident que fan
falta mecanismes de control dels
preus, alguns a través de la ma-
teixa llei. Per exemple, limitar els in-
crements abusius, que era el que
pretenia la proposta de decret llei.
En paral·lel, necessitem una bossa
d’habitatge de lloguer prou gran
en el mercat que faci que els preus
no augmentin tant.

Però en una ciutat amb més de-
manda que oferta d’habitatge,
una regulació no podria posar
traves al creixement de l’oferta?
Amb l’oferta existent hi ha uns in-
crements continuats dels preus
que fan que sigui raonable establir
un control. I perquè hi hagi més
habitatge de lloguer també hi ha
d’haver un impuls públic. Des de
l’Institut Català de Finances hem
impulsat una línia de 250 milions
d’euros per finançar promocions
immobiliàries destinades al lloguer
social. Sigui com sigui, a Barcelona
i a l’àrea metropolitana també hi
ha un problema de sol disponible

i, per això, del parc existent cal des-
tinar-ne una part al lloguer.

Un altre dels grans debats a la
ciutat és el del turisme. Creu
que Barcelona és massa depen-
dent d’aquest sector?
El turisme ha crescut a totes les
ciutats turístiques en els darrers
anys. Avui Barcelona és la princi-
pal destinació turística de Catalu-
nya, quan fa 20 anys no era així. I
el que hem d’aconseguir és que el
turisme creixi en qualitat i no en
quantitat.

Com es fa això?
La manera de fer-ho, per exemple,
és a través de la taxa turística que
es va crear el 2012 i que el 2014 es
va modificar per destinar-la a la mi-
llora de les infraestructures turísti-
ques. Es tracta d’un impost que
serveix per redistribuir les rendes
del turisme i limitar-ne les externa-
litats. I, d’altra banda, hi ha un con-
junt d’oferta que hem de regular
molt millor, com són els aparta-
ments i les habitacions comparti-
des. Des del Parlament ja ho estem
fent i ho seguirem fent.

Una altra qüestió que preocupa
és la de la contaminació. Ara
s’impulsarà la Zona de Baixes
Emissions, però les entitats de-
manen mesures més dràstiques,
com ara un peatge. S’està sent
prou valent per intentar solucio-
nar una realitat que ja és de crisi
climàtica?
De fet, davant la crisi climàtica, el
Parlament va aprovar una llei del
canvi climàtic que va ser impug-
nada pel govern del PP al Tribunal
Constitucional. I el govern del
PSOE, el del mateix Pedro Sánchez
que se’n va a la cimera del clima de
l’ONU a donar lliçons a tot el món,
ha mantingut aquest recurs que
ha acabat anul·lant alguns articles
importants. Amb tot, en aquest
àmbit hi ha una hipocresia del
PSOE. La mateixa hipocresia que
significa mantenir una execució de
les inversions a la xarxa de trans-
port públic que fa que un de cada
tres euros pressupostats no es
gasti. Del 2015 al 2018, les inver-
sions de l’Estat a Catalunya, que fo-
namentalment són a Rodalies, no
s’acaben executant.

Hi ha decisions que es poden im-
pulsar malgrat aquest escenari
que descriu.
Però no serviria de res posar bar-
reres al trànsit rodat si no tenim
una bona alternativa de transport
públic. Perquè aleshores qui aca-
baria pagant el preu en termes
socials i econòmics del canvi cli-
màtic seria la gent treballadora i
els autònoms que es desplacen
cada dia. Per tant, necessitem me-
sures per reduir el nombre de cot-
xes que entren a la ciutat, però...

... Mesures que s’han d’aplicar
amb urgència.
Sí, però tenim unes infraestructu-
res ferroviàries que s’han d’actua-
litzar. I hem d’exigir-ho a qui n’és
responsable. A qui ho pressu-
posta i no ho executa, que és l’Es-
tat. I els diré més. L’Estat no deixa
a la Generalitat i als ajuntaments
poder fer dèficit per destinar-lo a
infraestructures. L’any que ve la
Generalitat ha de fer dèficit zero.
Per tant, la nostra capacitat d’in-
versió, que ha d’anar a infraes-
tructures de transport públic per
combatre la contaminació, es re-
dueix molt. I a Barcelona també hi
ha la qüestió dels creuers, ja que
la ciutat és un punt d’atracció
mundial d’aquest sector i una de
les estacions més importants de
la Mediterrània.

Exacte. I, per cert, contaminen
molt. 
Tenen una part positiva, perquè
atrauen turisme de qualitat i no
tant de quantitat. Però també hi ha
la part negativa, sí, amb uns índexs
de contaminació importants. Per
això el Port impulsa la gasificació i
l’electrificació.

Per acabar, ja saben on es farà el
centre de primera acollida per a
menors estrangers no acompa-
nyats? Sembla que no acaben
de decidir-se. 
La decisió de la ubicació depèn de
l’Ajuntament i nosaltres l’assumirem.

L’Ajuntament no ho explica ben
bé així.
Se’ns va plantejar una proposta i
la vam començar a treballar, però
després hi va haver un altre criteri.

La proposta del Besòs.
Després hi va haver un altre criteri
i nosaltres respectem l’Ajunta-
ment, però també demanem que
no ens entretinguem. Quan diem
que volem acollir hem de ser con-
seqüents. I nosaltres ho som.

Això sembla un missatge per a
Colau.
És un missatge per a tots els que ens
sentim interpel·lats davant d’una
crisi migratòria com aquesta.<

“Quan diem
que volem
acollir 
hem de ser
conseqüents”

“La seguretat de Barcelona
en termes generals és bona”

Entrevista
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SEGURETAT4Nou Barris és el
tercer districte més segur de la ciu-
tat. Això és el que indica l’índex de
victimització, un dels molts con-
ceptes tècnics que surten de les
enquestes de l’Ajuntament –en
aquest cas de l’Enquesta de Vic-
timització 2019– i que mostra els
ciutadans que perceben que han
estat víctimes d’un o més delictes.

Segons aquest indicador, el
2018 a Nou Barris només van te-
nir lloc el 4% de tots els delictes
que es van cometre a la ciutat. No-
més hi ha dos districtes on la per-
cepció de seguretat és més alta:
Horta-Guinardó, on es van pro-
duir el 2,8% dels delictes, i les
Corts, on la xifra va ser del 3,4%.
La xifra de Nou Barris contrasta
amb les de l’Eixample (25%) i Ciu-
tat Vella (21%), els dos districtes
que lideren el rànquing.

DESCENS NOTABLE
La xifra que presenta Nou Barris
a l’enquesta suposa un descens

notable en els delictes comesos
al districte durant els últims
anys. El 2017 representaven el
8% del total de la ciutat, cosa que
implica que el 2018 es va produir
una caiguda a la meitat. En el cas
del 2016 la xifra era del 8,6%, el
2015 del 5,8% i el 2014 del 7%.

Pel que fa al conjunt de la ciu-
tat, l’enquesta mostra una xifra

rècord, ja que l’índex de victi-
mització s’enfila fins al 31,8%. És
a dir, gairebé un de cada tres bar-
celonins va ser víctima d’un de-
licte el 2018. 

L’enquesta es va publicar el
passat 14 d’octubre al web de
l’Ajuntament sense cap avís pre-
vi ni cap valoració d’algun res-
ponsable municipal.

Les xifres del 2018 van millorar respecte de les del 2017. Foto: Línia Nou Barris

Nou Barris és el tercer districte
on es cometen menys delictes
» El 2018 només hi va haver el 4% dels fets delictius de la ciutat

» Només a Horta-Guinardó i les Corts les xifres són millors

Nova edició de les Jornades
de Salut Mental a Nou Barris

SALUT4La sala d’actes de la bi-
blioteca Vilapicina i la Torre
Llobeta acollirà el 8 i 9 de no-
vembre la 19a edició de les Jor-
nades de Salut Mental a Nou
Barris.

Enguany les jornades porten
per títol ‘Salut mental des d’u-
na perspectiva de gènere. Dones
i infants, col·lectius més vulne-
rables’. Al llarg dels dos dies
s’organitzaran diferents taules
rodones i conferències. El pri-
mer dia es tractaran qüestions

com ara la violència en infants
i adolescents o la incorporació
de la  perspectiva de gènere en
tot allò relacionat amb la salut
mental.

El segon dia arrencarà amb
la taula rodona ‘Dones, violèn-
cia i salut mental’ i posterior-
ment serà el torn d’una confe-
rència sobre la violència i la sa-
lut mental en la infància i l’a-
dolescència i d’una altra sobre
la transmissió intergeneracional
dels traumes psíquics. 

ACN4L’associació Bidó de Nou
Barris, l’entitat que gestiona
l’Ateneu Popular 9 Barris, ha
estat distingida amb el Premi
Nacional de Circ 2019 que ator-
ga el Ministeri de Cultura. 

El jurat del guardó ha des-
tacat la capacitat de l’entitat de
generar projectes de creació,
producció i formació artística
en el món del circ “estreta-
ment vinculats i comprome-
sos amb la realitat social i ciu-
tadana”. Alhora, també es des-

taca la “llarga trajectòria en
favor del projecte Circ d’Hi-
vern, que complirà la 25a edi-
ció ininterrompuda el 2020”. 

El premi, dotat amb 30.000
euros, també reconeix l’activi-
tat d’entitats i professionals
del circ a Espanya i l’estranger.
El 2006, l’espectacle 'Rodó' de
la companyia va rebre la ma-
teixa distinció.

L’associació Bidó de Nou
Barris té per objectiu fomentar
el compromís social i solidari a

través de la participació ciuta-
dana, la dinamització cultural i
la promoció artística.

L’Ateneu Popular 9 Barris
és un centre de circ de refe-
rència a Catalunya que aposta
per la creació i producció d’es-
pectacles de circ de qualitat
artística i multidisciplinar.
També impulsa el Circ d’Hi-
vern, un projecte nascut el
1996 amb la intenció de fo-
mentar la creació de compan-
yies de circ professionals.

Una imatge de l’edició de l’any passat de les jornades. Foto: CSME

Un premimerescut

Successos | Foc en un taller del Turó de la Peira
Un incendi molt aparatós va cremar el passat 22 d’octubre un taller de pintura de
cotxes al carrer del Nil, al barri del Turó de la Peira. El taller no estava en funcio-

nament i l’incendi hauria començat quan dos operaris estaven desmuntant-lo.  
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HABITATGE4El preu del llo-
guer a Nou Barris, i també al
conjunt de la ciutat, no toca
sostre. Les últimes xifres tri-
mestrals publicades per la Ge-
neralitat, que fan referència al
període que va de l’abril al juny,
mostren com en el cas de Nou
Barris el preu mitjà del lloguer
va passar dels 695 euros del pri-
mer trimestre de l’any als 705
euros. Això suposa un augment
del 5,3%.

Les xifres que publica la Ge-
neralitat provenen de les fiances
dels nous contractes dipositats
a l’Institut Català del Sòl (Inca-
sòl). El 5,3% d’augment que hi
ha hagut a Nou Barris fa que si-
gui el sisè districte on la cres-
cuda del preu ha estat més gran.
En el primer lloc hi ha les Corts,
amb un augment del 8,1%, men-
tre que la crescuda més mode-
rada és la de Ciutat Vella (4%). 

ELS BARRIS
Pel que fa als barris, el més car
del districte és Porta, on el
preu mitjà d’un lloguer és de
775 euros. Molt a prop de Por-
ta se situa Vilapicina i la Torre
Llobeta, amb una diferència

de només dos euros (773 euros).
El tercer més car és Canyelles,
amb un preu de 756 euros. En
aquest cas s’ha produït un des-
cens del preu, ja que durant el
primer trimestre de l’any era el
barri més car del districte (791
euros). En el quart lloc hi ha la
Guineueta, on el preu és de
723 euros. En aquest barri tam-
bé hi ha hagut una caiguda

dels preus, ja que durant el
primer trimestre la xifra era de
751 euros. La llista segueix amb
el Turó de la Peira (702 euros),
la Prosperitat (673 euros), el
Verdun (653 euros),  la Trinitat
Nova (640 euros), les Roquetes
(625 euros) i Ciutat Meridiana
(560 euros). Ciutat Meridiana
és el barri de tota la ciutat amb
el preu del lloguer més baix. So-
bre Can Peguera, Torre Baró i
Vallbona no hi ha xifres.

El preu del lloguer no frena
» El segon trimestre de l’any el lloguer a Nou Barris va augmentar un 5,3% respecte del primer 

» El preu mitjà és de 705 euros, el barri més car és Porta i el més barat Ciutat Meridiana

El preu del lloguer a Nou Barris segueix augmentant. Fotos: Línia Nou Barris

En alguns barris els
preus han baixat, com
per exemple a Canyelles
o a la Guineueta
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4Nou Barris és un districte cons-
truït des de la suma de tothom.
Aquí, una gran varietat de comu-
nitats, amb els seus respectius
costums i tradicions, són capaces
de conviure en harmonia i res-
pecte. I així s'explica la gran varie-
tat de festes amb orígens d'allò
més dispars que hi tenen lloc. El mi-
llor de tot és que en molts casos
han transcendit el seu origen per
acabar esdevenint celebracions
transversals que han aglutinat per-
sones de tot arreu. Aquí, tant ens
engalanem per l'Any Nou Xinès
com per les Cruces de Mayo an-
daluses, passant pel Festival de
Sopes, l'Aplec de sardanes de tar-
dor de les Roquetes o l'Ucraïna Fest.

FESTES DE MIG SEGLE
Per trobar la primera festa que ha
arribat als nostres dies, ens hem de
remuntar a l'any 1969, quan tenia
lloc a les Roquetes l'Aplec de tardor
de sardanes. I des de llavors, amb
la d'enguany acabada de celebrar,
51 edicions ininterrompudes. L'es-
deveniment és fruit del treball de
l'Agrupació Sardanista l'Ideal d'en
Clavé de les Roquetes, que ja de
bon començament tenia com a
gran objectiu promoure la cele-
bració d'actes sardanistes a Nou Ba-
rris. I se n'ha sortit amb escreix.

Aquesta entitat, juntament amb
la fundació PRO-CAT, el Centre Cul-

tural Els Propis, la Societat Coral L'I-
deal d'en Clavé i la Colla Gegante-
ra de Nou Barris, amb la col·labora-
ció del Grup de Foc Nou Barris i Òm-
nium Cultural, organitzen un altre
acte, l'Aplecat. Es fa sempre pels
volts de Sant Jordi i en només unes
hores concentra el bo i millor de la
cultura de casa nostra: sardanes, ha-
vaneres, ball de gegants, concert co-
ral i, per acabar, un espectacle final
del Grup de Foc Nou Barris.

I ja que parlem de foc, convé no
oblidar un altre dels actes centrals
que tenen lloc al districte i que po-
sen en valor, també, la cultura i les
tradicions catalanes. Es tracta de la
Flama del Canigó, un ritual cada ve-
gada més arrelat i popular que es
barreja amb la celebració de Sant
Joan per evocar la identitat comu-
na de les terres de parla catalana.

LA LLAR A LA MOTXILLA
Talment com la Flama, moltes
són les persones que s'han dis-

persat pel món i han arrelat en un
altre indret. A mitjans del segle XX
aquest va ser el cas de molta gent
que va arribar d'altres punts d'Es-
panya a una Barcelona que els ofe-
ria les oportunitats de què no
gaudien a casa. És el cas de la co-
munitat andalusa, alguns mem-
bres de la qual van fundar el 1981
el Centro Cultural García Lorca. Al
llarg de prop de 40 anys d'histò-
ria, l'entitat ha organitzat any rere
any la celebració del Dia d'Anda-
lusia, al febrer, i les Cruces de
Mayo, al maig, entre altres activi-
tats, per dur a Barcelona "un pe-
dacito de tierras andaluzas".

UCRAÏNA, XINA I GALÍCIA
L'Any Nou Xinès és també una de
les grans celebracions de Nou Ba-
rris. Aquest 2019 la festa va tenir lloc
el 26 de gener, amb una cercavila
de dracs i lleons xinesos que va sor-
tir de la plaça Major de Nou Barris
i va acabar a la plaça Àngel Pesta-
ña, on hi va haver actuacions di-
verses sota l'atenta mirada d'un pú-
blic nombrós, entre el qual es po-
dien distingir persones de tot arreu.

La ucraïnesa és una altra co-
munitat a qui li agrada trobar-se
i fer festa, entre ells i amb perso-
nes d'altres procedències. La seva
celebració, l'Ucraïna Fest, es fa a
mitjans de setembre i ens trans-
porta per unes hores a l'Europa
més oriental a través de balls,
moda, gastronomia i art. Aquell
dia, la plaça Virrei Amat es con-

verteix en un formiguer de per-
sones de tot arreu àvides de des-
cobrir nous sabors, nous costums
i noves maneres de viure.

I què podem dir de Galícia?
Des que es va instaurar San Froi-
lán el 1995 a Nou Barris, la festa no
ha perdut ni un gram de la seva
essència. Nascuda perquè la co-

munitat gallega pogués gaudir
també a Barcelona de la festa pa-
tronal de la ciutat de Lugo, San
Froilán ha acabat esdevenint una
trobada que aplega altres cultures
del districte i en la qual el que més
importa és l'alegria i la il·lusió
que s'hi encomana (i la bona gas-
tronomia, és clar).

I és que és així com, a poc a
poc, però amb cura i generositat,
es trenquen barreres i s'obren es-
pais comuns de convivència. I així
és com un territori es fa fort:
des de la diversitat, la pluralitat
i, per damunt de tot, des del re-
coneixement que és en la dife-
rència que rau la nostra font
d'enriquiment. Tan iguals, tan
diferents. Perquè en les festes, no
hi ha fronteres.

Festes sense fronteres
» Les grans celebracions de Nou Barris comparteixen un tret comú: el caràcter intercultural

»El districte celebra des de tradicions catalanes fins a xineses, passant també per andaluses i gallegues

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

Al llarg de l’any el districte acull festes d’orígens culturals diferents. Fotos: Ajuntament

4Un altre mirall indiscutible del
que és Nou Barris el trobem, any
rere any, i ja en van setze, en el
Festival de Sopes, que té lloc un
diumenge de març a la Marque-
sina de la Via Júlia. Aquí hi tro-
bareu olors, textures i sabors es-
pecials d'arreu del món. Gastro-
nomia que esdevé l'excusa per-
fecta per conèixer cultures d'altres
indrets del món i que ens permet,
al voltant d'una simbòlica taula,
compartir tradicions culinàries
tot trencant el gel i deixant de

banda prejudicis i estereotips. 
El mateix passa amb la re-

cent ‘Mirades del món’, celebrada
recentment a la Zona Nord, que
enguany ha arribat a la desena
edició i que vol promoure la di-
versitat cultural de la zona a tra-
vés de la gastronomia. L'efemè-
ride la celebraran amb un llibre i
un vídeo que ben aviat veuran la
llum i que combinaran històries
de vida de les participants amb
receptes que han anat elaborant
al llarg d'aquest temps.

Gastronomia que cohesiona

Barris al dia

L’Aplec de les 
Roquetes, la primera
festa del districte

La font de 
la riquesa local

rau en la diferència
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4Va néixer el 1919 per encàrrec de
la Companyia d'Aigües de Barce-
lona i es va convertir en la prime-
ra planta potabilitzadora d'aigua de
Barcelona, que va abastir la ciutat
durant gran part del segle XX, fins
al 1989 per ser exactes. La Casa de
l'Aigua de Trinitat Nova celebra
aquest any el centenari i ho fa
amb una programació especial,
que s'ha anat desenvolupant al
llarg dels darrers mesos i que per
al mes de novembre encara té
programades dues activitats.

D'una banda, el dissabte 2 de
novembre s'hi farà una visita tea-
tralitzada a càrrec del senyor Tre-
sulls, un personatge que es pensa
que encara vivim en el 1919 i que
vol ensenyar la seva feina a la Casa
de l'Aigua a tots els visitants. I una
setmana després, el dia 9, tindrem
una visita d'autor a les instal·lacions
d'abastiment d'aigua de Barcelona
des de l'època romana fins a l'ac-
tualitat. Totes dues activitats són
gratuïtes, però cal que us hi ins-
criviu prèviament.

En paral·lel, des de la passada
primavera podem visitar dues ex-
posicions permanents amb l'ai-
gua com a eix central i elaborades
amb motiu del centenari. La pri-
mera, ‘Aigua km 0 / BCN’, del MUH-
BA, fa aflorar els lligams essen-
cials i avui menystinguts de l'aigua
amb el territori a escala de ciutat.
I la segona, ‘Aigua viva’, de l'Arxiu
Històric de Roquetes, és una ex-
posició il·lustrada sobre les fonts
històriques de proveïment de l'ai-
gua a Nou Barris, que ens permet
apreciar molts indrets del districte
desconeguts o que ja no existeixen.

Més enllà d'aquests actes es-
pecífics, però, la Casa de l'Aigua pro-
grama habitualment un bon gra-
pat d'activitats culturals i ambien-
tals. Així, en l'últim trimestre de
l'any hi trobareu encara algunes
sortides guiades. El dimecres 6 de
novembre a les 10 h, hi ha un re-
corregut pel Verdun i la Guineue-
ta a través del qual us endinsareu
en la història i els paisatges sonors
dels barris de Barcelona, per co-
nèixer, també, la difícil tasca de ges-
tionar la contaminació acústica a
les ciutats. D’altra banda, per al 20
de novembre s'ha programat una
visita a la planta de compostatge
de matèria orgànica de Torrelles i
per al 13 de desembre, una altra vi-
sita, o ruta més ben dit, pels vol-
tants de la Vall d’Hebron, entre la
Ronda de Dalt i el Carmel, en la qual
podreu conèixer una estació de la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA),
per reflexionar sobre el model de
ciutat i les conseqüències que té
la contaminació de l'aire en la
nostra salut. 

A més, també sou a temps de
prendre part en alguna de les ac-
tivitats ciutadanes que encara
han de tenir lloc d'aquí a final
d'any, com l'intercanvi de roba en-
tre el 5 i el 8 de novembre, la pro-
jecció de cinema ambiental del ci-
cle ‘Claqueta i Acció’ el 15 de no-
vembre, el descobriment de plan-
tes aromàtiques i remeieres del 4
de desembre o el taller per cons-
truir garlandes de Nadal del 21 de
desembre.

El Programa Escolar és una al-
tra de les actuacions importants
de la Casa de l'Aigua. El passat 10

d'octubre es van reprendre les
visites de les escoles amb l'alum-
nat de segon de primària de l'es-
cola Víctor Català, que va visitar l'-
hort com a tret de sortida al pro-
jecte d'estudi de les plantes que
duran a terme al llarg de l'any. L'e-
quipament ofereix un ampli ven-
tall d'activitats ambientals, que
van des del descobriment de la ve-
getació del parc de Collserola fins
a una visita als parcs de Nou Barris,
passant pel coneixement de la
Casa de l'Aigua com a primera es-

tació potabilitzadora, el rec Com-
tal o, com l'alumnat de l'escola Víc-
tor Català, visitar l'hort i descobrir
com es passa de la llavor a la
planta. Amb aquest projecte, la
Casa de l'Aigua vol promoure un
entorn i un espai d'aprenentatge
a les escoles, que aquestes cone-
guin, s'impliquin i actuïn en l'en-
torn proper, potenciar la corres-
ponsabilitat ambiental i, final-
ment, contribuir a donar a conèi-
xer el patrimoni i l'ús que en fem.

EDIFICI PIONER
La rellevància de la Casa de l'Aigua
rau en la seva claredat arquitectò-
nica i en la seva tipologia cons-
tructiva. Es tracta, de fet, d'un dels
primers edificis construïts amb
formigó armat a Barcelona. El con-
junt modernista, obra dels engin-
yers Felip Steva i Planas i Joan Sit-
jes, es troba inclòs al catàleg de pa-
trimoni de la ciutat. 

El complex original comptava
amb una estació elevadora situa-
da a la Trinitat Vella, uns pavellons
de cloració i un dipòsit situats a la
Trinitat Nova, i un túnel subterra-
ni que connectava ambdues ins-
tal·lacions i es perllongava en di-
recció Collserola. Les instal·lacions
van funcionar fins a l'any 1989 i, en-
tre els anys 2007 i 2013, l'Ajunta-
ment de Barcelona va dur a terme
la seva consolidació i millora. Fi-
nalment, va obrir les seves portes
com a equipament municipal a
principis de 2015.

Un centenari molt especial
» La Casa de l’Aigua de Nou Barris va ser la primera planta potabilitzadora d’aigua de Barcelona

» Aquest any celebra els 100 anys consolidada com un equipament obert a la ciutadania

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

La Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, un edifici històric en un entorn natural privilegiat. Fotos: Ajuntament

4Una de les propostes amb més
èxit és la de les visites guiades per
conèixer les interioritats de l'equi-
pament i el túnel que uneix les dues
cases de l'Aigua, la de Nou Barris i
la de Sant Andreu, per sota de
l'actual avinguda Meridiana.

Organitzades conjuntament
per Casa de l'Aigua i MUHBA,
aquestes visites es feien només el
primer diumenge de cada mes,
però, donat el seu èxit, des de l'oc-
tubre tenen lloc també en dissab-
te. Es desenvolupen en dos torns,

un a les 11 h i l'altre a les 12.30 h, i
duren aproximadament una hora.
Són gratuïtes, però cal inscripció
prèvia a la mateixa Casa de l'Aigua
de Trinitat Nova de manera pre-
sencial, trucant per telèfon al 93 463
77 71 o al correu electrònic casa-
delaiguadt8@bcn.cat. També po-
deu reservar a través del MUHBA.

El recorregut comença a la
Casa de l'Aigua de la Trinitat Vella
(carrer del Torrent de Perera, s/n) i
acaba a la Casa de l'Aigua de Trini-
tat Nova (carrer de Garbí, 2).

Més dies de visites

Barris al dia

La Casa de l’Aigua
promou la cultura,
l’oci i l’aprenentatge
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El col·lectiu Tsunami Veïnal surt de nou al carrer per denunciar la inseguretat a Barcelona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brossa, convidat 
al centenari de
la Prosperitat

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

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

El nou edifici de
Transformadors 
ja està funcionant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Laura Fíguls / ACN
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Comerç

El comerç de la Zona Nord 
i  Roquetes vol ser més visible
PLA DE BARRIS4En el marc de
les inversions que contempla
el Pla de Barris recentment s’ha
posat en marxa una campanya
per incentivar l’ús del comerç de
proximitat de la Zona Nord
(Ciutat Meridiana, Torre Baró i
Vallbona) i Roquetes.

En aquest sentit, s’han cre-
at dos plànols, un per a la Zona
Nord i l’altre per a Roquetes,
que té com a objectiu que els
veïns  hi trobin de forma deta-
llada tots els comerços que hi ha

en aquestes zones i què s’hi
pot comprar. En total hi surten
300 negocis, que van des de la
venda de fruita i verdura als mo-
bles, passant per ferreteries,
perruqueries o botigues dedi-
cades a l’electrònica i la infor-
màtica o a l’automoció, entre
moltes d’altres.

Per fer els plànols l’Ajunta-
ment ha tingut el suport de
l’associació de Comerciants de
la Zona Nord i l’associació de
Comerciants de Roquetes.

GUARDONS4Daniel Jordà, el
flequer que hi ha al capdavant de
Panes Creativos, ha rebut re-
centment un dels dos premis al
Comerç Innovador que, en el
marc dels premis Comerç de
Barcelona, ha atorgat l’Ajunta-
ment en l’edició d’enguany.

La fleca Panes Creativos, si-
tuada a la plaça de Garrigó (Vi-
lapicina i Torre Llobeta), elabo-
ra tota mena de pans que desta-
quen pel seu sabor i creativitat.
En el cas de la feina de Jordà, el
jurat del premi ha destacat la
seva aposta per oferir un pro-
ducte alineat amb els nous co-
rrents gastronòmics mantenint
l’arrelament al seu entorn.

Jordà és un forner de terce-
ra generació que representa una

nova manera d’entendre el seu
ofici.  Darrere la seva creativitat,
hi ha una filosofia basada en
l’amor pel pa (‘Love is in the bre-
ad’ és el seu logo) com a aliment
i símbol gairebé universal de
generositat i hospitalitat. Aques-
ta visió ha fet que els seus pro-
ductes es puguin trobar a res-
taurants amb estrelles Michelin.
D’altra banda, cal destacar que
Panes Creativos col·labora habi-

tualment amb projectes educa-
tius i socials.

92 CANDIDATURES
Els premis Comerç de Barcelona
reconeixen els professionals més
innovadors, destacats i els que han
contribuït en la promoció, inno-
vació i coneixement del comerç.
També els més sostenibles i els es-
tabliments dels mercats. Enguany
hi ha hagut 92 candidatures.

Jordà, entre Collboni i Colau, rebent el premi. Foto: Ajuntament

Daniel Jordà (Panes Creativos),
premi al Comerç Innovador

Els pans de Panes
Creativos es poden
trobar en restaurants
amb estrella Michelin

Estudi | Canvi d’hàbits en el consum de peix
El ritme de vida dels consumidors està canviant els hàbits de compra de peix, segons un estudi de
Mercabarna.  L’estudi indica que el supermercat ja és el lloc escollit per al 65% dels usuaris a l’hora
de comprar peix, davant un 32% que ho segueix fent a les peixateries. Només un 3% compra online. 
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Entrevista

El 2017, quan també liderava
la regidoria, va presentar
l’Estratègia de Reforç i Pro-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“No m’he trobat una
relació deteriorada

amb els comerciants”
Montserrat Ballarín / Regidora de Comerç i Mercats

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

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

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Fotos: Eduardo Corria

Perfil | 25 anys de trajectòria socialista
Montserrat Ballarín (Osca, 1968) es va traslladar a Barcelona el 1986, on cinc anys després
es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona. També es va doctorar a la mateixa

universitat. Ha estat professora a la Universitat Pompeu Fabra i milita al PSC des del 1996.

“Els comerços de
les zones turístiques
han de poder vendre
de forma més oberta”
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Esports

Vuit partits, vuit victòries. L’ar-
rencada de curs de la Monta és
immillorable des del punt de vis-
ta estadístic i el conjunt de Dani
Andreu segueix liderant la clas-
sificació amb quatre punts sobre
el Gavà i sis sobre el Santboià, els
únics dos conjunts que, hores d’a-
ra, sembla que podrien ser una al-
ternativa als de la Prosperitat.

Els groc-i-negres, a més, són
l’equip més golejador del grup 2
de Primera Catalana (23 gols,
cosa que indica una projecció de
gairebé tres per partit) i només
n’han encaixat quatre, el segon
millor registre de la categoria, no-
més superat pel Santboià.

L’equip, doncs, ha superat
amb matrícula d’honor el segon
mes del curs (contra Vilanova,
Can Vidalet, Vista Alegre i Valls)

i es prepara per a un novembre
que arriba amb els partits a la
Bombonera contra el CE el Cat-
llar i el CFJ Mollerussa i els des-
plaçaments al Torrent de Llops
per jugar contra el Martorell i al
camp de l’Almacelles.

ELLES TAMBÉ SÓN LÍDERS
El primer equip masculí, però, no
és l’únic que lidera la seva lliga.

També ho fa el recentment creat
sènior femení, que també pot
presumir d’un ple de victòries
després de les tres primeres jor-
nades de Segona Divisió (amb un
contundent 0-9 en l’últim partit
del mes, a Cardedeu).

Martinenc B, Santa Susanna,
UD Molinos i Barcino seran els ri-
vals de les de Cristian de la Ser-
na en les jornades del novembre.

L’equip encara no ha fallat a la lliga. Foto: Twitter (@Irreductibles9b)

24 de 24: la Monta no afluixa
i segueix liderant la classificació
» Els de Dani Andreu són l’equip més golejador de Primera Catalana

» El sènior femení també lidera la taula del seu grup de Segona 

Nou Barris acaba 
el Correbarri al sisè lloc

ATLETISME4El primer de la
meitat baixa. El districte va acon-
seguir, el passat diumenge 13,
acabar en la sisena posició en la
vuitena edició del Correbarri.
L’agregat dels resultats dels cor-
redors i les corredores que van
vestir el color de Nou Barris els
va permetre sumar 7.617 punts,
quedant a uns 300 del sisè (que
en aquesta ocasió va ser Sants-
Montjuïc) però amb més de 800
sobre Gràcia, que va ser el quart
per la cua en aquesta ocasió.

Individualment, els millors
resultats van ser els que van

aconseguir Eva Palma i Carles
Castillejo. La runner va comple-
tar els 10 quilòmetres del recor-
regut en 41 minuts i 13 segons,
una marca que li va servir per
aconseguir la cinquena posició en
la general. Més discreta, en can-
vi, va ser la classificació final de
Castillejo, guanyador i plusmar-
quista de la prova, desè entre els
homes amb una marca de 33 mi-
nuts i 47 segons. 

Mohamed El Ghazouany i
Mireia Guarner, ambdós repre-
sentants de les Corts, van ser els
vencedors de la prova.

El SESE tanca el mes perdent
dues jornades consecutives

Les derrotes en els
darrers partits d’a-
quest mes contra
el Mataró Boet i a

casa contra l’Igualada han deixat
un regust agredolç en el vestidor
del sènior masculí del SESE.
L’equip, però, segueix cinquè en
el grup C-A de la lliga EBA amb
un balanç de 3-3.

El conjunt de Xavi Pardina
estrenarà el mes de novembre al
Principat d’Andorra, rebrà el CB
Esparreguera al Ramon Aldrufeu
el dissabte 9 del mes que ve, viat-
jarà a Quart i posarà el punt final

al tercer mes de competició a
casa contra l’Almozara.

LLIGA CATALANA EBA
L’altre front obert del conjunt de
Pardina, però, és la Lliga Catala-
na EBA. Després de classificar-se
com a campió del grup 5, l’equip
s’enfrontarà al potent CB Mo-
llet en la ronda de quarts de final,
buscant un dels bitllets per a la Fi-
nal a Quatre de la competició.

Els del Virrei Amat es des-
plaçaran fins al Vallès Oriental
per jugar aprofitant la festivitat de
Tots Sants, l’1 de novembre.

Rins es jugarà el podi 
al Mundial en dues curses

MOTOCICLISME4Pujar per pri-
mera vegada a un podi de la ca-
tegoria reina del campionat del
món de motociclisme o repetir la
quarta plaça de l’any passat. Alex
Rins afronta les dues darreres ci-
tes del Mundial del 2019 (Sepang
el 3 de novembre i València el dia
17 del mateix mes) sabent que de-
pèn de si mateix per ser tercer.

El de Suzuki, però, haurà de
millorar el seu rendiment res-
pecte dels darrers cinc grans pre-

mis (d’ençà que va guanyar a la
Gran Bretanya s’ha retirat un
cop i no ha aconseguit una posi-
ció final millor que un cinquè
lloc), perquè hores d’ara acu-
mula 183 punts, només set més
que un Maverick Viñales en cla-
ra línia ascendent, 14 més que
Danilo Petrucci, 20 més que Fa-
bio Quartararo i 30 més que Va-
lentino Rossi. La recta final del
campionat, doncs, arriba amb
emocions fortes.

Ciclisme | Tot a punt per a la 3a Marxa Popular de Mountain Bike
El pròxim 11 de novembre es disputarà la tercera edició de la EsMarxa Popular de Mountain
Bike Collserola - Nou Barris Collserola 100 - 75. Es tracta d’una prova no competitiva en la

qual els ciclistes hauran de completar més de 105 quilòmetres amb 3.104 metres de desnivell.

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT
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Viu en línia

Mario Casas (La Corunya, 1986) es va convertir en una cara
coneguda de la pantalla petita amb les sèries SMS (2006-

2007) i Los hombres de Paco (2007-2010). En poc temps, va
aconseguir guanyar-se un espai propi a l’audiovisual espan-

yol i, gràcies als seus papers a la pel·lícula Tres metros sobre
el cielo (2010) i a la sèrie El barco (2011-2013), es va conso-

lidar com un dels grans ídols adolescents de la indústria.
Amb el temps, però, va anar madurant com a actor, i el
mateix va passar amb els seus personatges. Així, va co-

mençar a desvincular-se de la imatge que l’havia acom-
panyat fins aleshores i va mostrar una cara completa-
ment diferent a films com El fotógrafo de Mauthausen

(2018). Seguint en aquesta línia, aquesta tardor està
rodant El practicante, la nova pel·lícula de Netflix dirigi-

da per Carles Torras, que narra la vida d’un tècnic d’e-
mergències sanitàries que pateix un accident i es que-
da en cadira de rodes. El rodatge s’està fent a diferents
punts de Catalunya, com Badalona, Barcelona i Lleida.

Raül Romeva presenta un recull dels es-
bossos i dibuixos que va fer durant els me-
sos del judici del Procés al Tribunal Suprem.
Així, a Des del banc dels acusats, l’excon-
seller d’Exteriors, ara empresonat a Lle-
doners, torna a fer ús del dibuix com a eina
d’expressió i mostra al món com va viu-
re aquells dies durs i tensos a Madrid, so-
vint incloent-hi fins i tot un toc d’humor.

Llibres

Des del banc dels acusats
Raül Romeva

Joan Ollé dirigeix la seva adaptació teatral
de La mort i la primavera, la novel·la pòs-
tuma de Mercè Rodoreda. La història se
centra en un poble on els desitjos sexuals
es reprimeixen amb tortures i on, cada any,
se sacrifica la vida d’un jove llançant-lo pel
riu per comprovar el bon estat del túnel
que passa per sota del municipi.

A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La mort i la primavera
Joan Ollé

Un any després de publicar el seu primer
disc, Más de ti, el grup barceloní Maruja
Limón presenta el seu segon treball dis-
cogràfic, Ante mí. Format per onze can-
çons, aquest nou àlbum manté la per-
sonalitat de l’anterior, amb la barreja de
rumba, pop i música llatina. A més, les
cinc integrants del grup aposten per
tractar temes complexos de la societat.

Música

Angelina Jolie es torna a posar a la pell
d’un dels grans personatges antagònics
de Disney: Maléfica. La trama d’aquesta
seqüela transcorre uns anys després dels
fets de la primera pel·lícula i introdueix un
nou personatge: Queen Ingrith, inter-
pretada per Michelle Pfeiffer. La relació en-
tre Maléfica i Aurora (Elle Fanning) can-
viaran amb aquesta incorporació.

Pelis i sèries

Maléfica: Maestra del mal
Joachim Rønning

Ante mí
Maruja Limón

In-Edit 2019
El Festival de Cine Documental Musical de Barcelona, l’In-

Edit, celebra la seva 17a edició del 24 d'octubre al 3 de
novembre als Aribau Multicines. Enguany, la programació

ofereix una cinquantena de films, considerats els millors
documentals musicals d’aquest 2019. Destaquen títols

com David Bowie: Finding name, de Francis Whatley, que
mostra una nova visió sobre la vida d’un dels grans artis-

tes del nostre temps, o Si me borrara el viento lo que yo
canto, de David Trueba, que retrata la interessant biogra-

fia del cantautor espanyol Chicho Sánchez Ferlosio. 

M A R I O  C A S A SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor espanyol reconegut

S’ha guanyat la fama amb sèries i pel·lícules de gran èxit

Famosos

Rodar una pel·lícula a Catalunya
Barcelona i Badalona fan d’escenari a ’El practicante’

Ganes de veure’n el resultat
Una fotografia del rodatge ha generat expectació

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Call of Duty
Aquesta tardor arriba una nova entrega de la famosa saga d’Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare. El

popular videojoc bèl·lic torna a la guerra moderna i recupera la campanya, però ofereix una història nova.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DIJOUS 31 D’OCTUBRE
18:00 La nit de les bruixes, Bruixes i Bruixots de
la Trinitat Nova se celebrarà el pròxim dia 31
per segona vegada amb un espectacle de so
i pirotècnia. / Casal de Barri Trinitat Nova.

FINS A L’11 DE NOVEMBRE
19:00 Des del mitjans de setembre està en mar-
xa un curs anomenat Fotografia nivell I, pen-
sada per a alumnes que tinguin un nivell de
coneixements baix. Cal inscripció prèvia. / Cen-
tre Cívic Can Basté.

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE
16:00 Coneix els teus drets i deures a la xarxa serà
un curs de dues sessions en les quals s’in-
formarà els assistents sobre els diferents
aspectes legals a Internet. / Biblioteca Vila-
picina i la Torre Llobeta.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es pot vi-
sitar la mostra Gravat Nou, que reuneix nou
artistes que provenen de diverses disciplines
i que exhibeixen les seves primeres obres en
fotogravat. / Centre Cívic Can Basté.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
12:00 El segon dissabte del mes que ve es farà
la inauguració de la mostra Recordant Verdum
és una mostra preparada per nes per inten-
tar superar més fàcilment la pèrdua d’un fa-
miliar. / Biblioteca Les Roquetes.

DIJOUS 7 DE NOVEMBRE
17:30 Rah-mon Roma serà el responsable de co-
ordinar la narració anomenada La mar a te-
rra, que forma part del cicle Lletra petita - Lli-
bres a escena per a majors de 4 anys. / Bi-
blioteca Zona Nord.

DIMECRES 13 DE NOVEMBRE
11:00 Els núvols i els estels serà el nom de la na-
rració que forma part del cicle Primeres pas-
ses. La coordinarà Dansalut. / Biblioteca Nou
Barris.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
18:15 Partit de bàsquet corresponent a la vui-
tena jornada del grup C-A de la lliga EBA en-
tre el SESE i el CB Esparreguera. / Pavelló Ra-
mon Aldrufeu - Virrei Amat.

Contes amb olor de cel blau serà el nom
de la narració que coordinarà la con-
tacontes Sherezade Bardají. / Biblio-
teca Zona Nord.

Sherezade Bardají s’encarrega
d’una narració a la Zona Nord
Dimecres 13 de novembre a les 17:30

Durant tres dimecres del mes que ve
es faran les sessions perquè els alum-
nes aprenguin a preparar pasta fres-
ca i gnocchis, entre altres. / Casal de Ba-
rri Torre Baró.

Tres sessions per aprendre a
preparar pasta fresca i gnocchis
13, 20 i 27 de novembre a les 17:15

El segon diumenge del mes que ve es
farà el segon i darrer concert de mú-
sica blues. Els artistes que actuaran en-
cara s’han de confirmar. / Casa de l'Ai-
gua de la Trinitat Nova.

La Casa de l’Aigua acull el
segon concert de música blues
Diumenge 10 de novembre a les 11:00

Partit de futbol de la novena jornada
del grup 2 de Primera Catalana entre
la Monta i el CE el Catllar. / Municipal
de Nou Barris.

La Monta comença el
novembre contra el Catllar

Diumenge 3 de novembre a les 12:00
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