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Barcelona ja fa temps que s’ha
convertit en una ciutat de festi-
vals. De totes dimensions i estils.
Primavera Sound, Sónar, Cruï-
lla, El Grec, Barnasants, BAM
(Barcelona Acció Musical)... són
alguns dels noms més destacats
que acull la ciutat al llarg de l’any,
especialment durant la prima-
vera i l’estiu i que arriben a un to-
tal de 150 un cop comptabilitzats
tots els estils artístics.

Un dels titulars que els bar-
celonins poden llegir cada cop
que se celebra un festival, espe-
cialment els de més renom (Pri-
mavera Sound i Sònar), és el que
fa referència a l’impacte econò-
mic que beneficia la ciutat. Però,
cap on es dirigeixen aquests be-
neficis? Com es distribueixen
els, per exemple, 117 milions

d’euros que deixen el Sónar i el
Primavera (65 i 52 respectiva-
ment segons un estudi inde-
pendent de la consultora Ca-
rat)? 

Tino Carreño, gestor cultural,
especialista en gestió i producció
d’espectacles i festivals de música

i arts escèniques i professor d’E-
conomia a la Universitat de Bar-
celona, explica que cal separar les
despeses directes i indirectes
que aquests festivals produeixen:
“A les directes hi hem de comp-
tabilitzar el que es paga als grups
segons el seu ‘catxé’, el personal

que treballa al festival, les in-
fraestructures llogades, el mun-
tatge, la il·luminació, el so, la co-
municació...”, i a les indirectes tot
el que afecta “les despeses que els
assistents al festival fan en hotels,
viatges, restaurants, comerços...”.
Carreño també remarca que al-
guns dels festivals de la ciutat
“són un pol d’atracció turística”,
amb tots els avantatges econò-
mics que això també comporta.   

En el cas del Primavera
Sound, que va acabar  fa tres dis-
sabtes, queda clar que el festival
atreu, i no només als turistes, ja
que enguany ha tornat a batre el
seu rècord de públic. Amb un
cartell on es podien trobar noms
com Arcade Fire, Pixies o Cae-
tano Veloso, ha reunit 190.000
espectadors, 20.000 més que
l’any passat, que també havia es-
tat una xifra rècord.

Un dels sectors receptors d’a-
quests avantatges és el comerç. El
president de la Fundació Barce-

lona Comerç, Vicenç Gasca, afir-
ma que “tot el que és afluència de
gent a la ciutat sempre és posi-
tiu”, malgrat que reconeix   que
sempre “hi ha zones que se’n be-
neficien més que d’altres”.

Entre el batibull que es crea
durant els dies dels grans festi-

vals també hi tenen a dir la seva
els veïns. De l’opinió del presi-
dent de la Federació d’Associa-
cions Veïnals de Barcelona
(FAVB), Lluís Rabell, es des-
prèn que no hi ha col·lisió entre
els veïns i el públic “perquè la
ciutat disposa d’espais que per-

meten encabir actes multitudi-
naris sense provocar efectes ne-
gatius”. Rabell sí que remarca,
però, que “tot té un límit de
sostenibilitat”, una afirmació
que relaciona amb la “inquietud
que ens causa la gestió dels flu-
xos turístics”.

UNA APOSTA DE CIUTAT
Llucià Homs, responsable de la
direcció de Promoció de Sectors
Culturals a l’Institut de Cultura de
l’Ajuntament (ICUB), afirma que
“Barcelona s’ha convertit en una
ciutat de festivals per la manera
d’entendre la cultura, de forma
lúdica, urbana, festiva i amb un
component innovador que atreu
públic i talent”. Homs, que ex-
plica que l’aposta per als festivals
és clara, descarta una bombolla
“perquè els festivals reben molt
poca subvenció, generen molta
activitat i el seu creixement no
s’ha produït en un moment de
bonança econòmica”.

Albert Ribas
BARCELONA

Un moment de l’actuació de la cantautora St. Vincent durant el Primavera Sound d’enguany. Foto: Dani Cantó / Primavera Sound

La ciutat acull 
durant l’any 150 
festivals d’estils 

artístics diferents

El Primavera
Sound torna a 
superar el seu

rècord de públic

Barcelona, cap de cartell
» La ciutat és un pol d’atracció per a la celebració de festivals musicals de gran impacte econòmic
» La suma dels festivals Primavera Sound i Sónar deixa117 milions d’euros a la capital catalana
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@jofrellombart: Només una cosa: Plega el
Rei, Rajoy no admet preguntes i Mas sí.
Plega Rubalcaba i no admet preguntes.
Navarro sí. #fetdiferencial

@salvadorcardus: Si la renovació gen-
eracional de la monarquia queda reflec-
tida pel discurs d'ahir de Felip VI, no cal
que ningú torni a parlar-ne!

@maxpradera: Agradecemos a Duran i
Lleida que haya abandonado unos minutos
su suite del Palace para anunciarnos que se
va a abstener.

Encara resulta molt difícil saber
què ha passat amb l’abdicació del
Rei d’Espanya. Per què no es va fer
abans? O d’aquí a un any? De fet,
es podria perfectament creure que
tot plegat ha estat una gran ma-
niobra de distracció per tal de fer
front a una concatenació d’esde-
veniments que representen fortes
càrregues de profunditat política
per a l’Estat espanyol: la consoli-
dació del procés sobiranista ca-
talà, el terratrèmol polític del 25-M
o l’augment imparable de casos
de corrupció: en definitiva, la pèr-
dua total de la confiança ciutadana
en  unes institucions, corcades, per
manca de renovació i de transpa-
rència política.

Aquesta estranya abdicació
forma part d’un procés amb un
gran rerefons polític, en què el mà-
xim objectiu és frenar la  sobirania
plena de la nostra nació catalana.
En aquests moments es posa en
marxa l’operació Felipe VI  contra
la independència de Catalunya, en
què l’estratègia principal  serà l’in-
tent d’imposar, d’una forma so-
terrada, una certa “tercera via”,
per tal de fer-nos callar  a tots. Però
el problema és que potser ja han
fet massa tard. 

Hem de saber-nos explicar a
tot el Planeta, però com va dir
Companys, existeixen molts de-
fensors de causes nobles arreu del
món, però Catalunya només té els
catalans. Tot això lliga amb el fet
que, més enllà de monarquia o
república, ara el més important
és consolidar la revolució demo-
cràtica catalana i poder portar a
terme, amb civisme i normalitat,
la consulta del 9-N. Mai no hem
d’oblidar que el més important és
la voluntat del poble de Catalunya.  

4Metamorfosi
per Josep M. Loste

#DuranNoAbdica#UnAdéuAnunciat #ReiSensePoble

Com encara succeeix en alguns
països de tradició parlamentà-
ria anglosaxona, a la Catalunya
de 1714 no hi havia una Consti-
tució, sinó constitucions, lleis.
L'arquitectura legal de la Cata-
lunya constitucional medieval i
moderna es bastí sobre l'herèn-
cia del dret comú i s'anà articu-
lant des de la invocació dels vells
Usatges medievals fins a la dar-
rera llei aprovada a la Cort ge-
neral de 1705-1706. La plena
sobirania legislativa que exercia
el país es fonamentava en la ca-
pacitat d'aprovar lleis d'abast
general només per part de la
Cort general i com a resultat de
l'acord entre el rei i la Terra (re-
presentada, naturalment, en els
termes de l'Antic Règim). 

Els comtes-reis no podien
dictar normes, doncs, de valor
general i permanent, unilateral-
ment. Aquell conjunt de lleis
s'articulà formalment en forma
de compilació ordenada en tres
moments de la història mo-
derna del país: fou en 1495, 1589
i 1704, coincidint precisament
amb tres moments en els quals
la Terra va considerar que calia
donar força a l'ordenament jurí-
dic propi davant tres monarques
de tendències absolutitzants,
davant dels quals se sospitava en
perill el pactisme: Ferran II,
Felip II i Felip V (de Castella).

Ara que el jutge Santiago
Vidal ha estat protagonista d'un
nou encalçament espanyolista,
es parla molt d'una futura Cons-
titució catalana. El magistrat la
defensa curta, sintètica. Potser
marcat per l'experiència d'on
venim, prefereixo agafar-me al
nostre model històric. Curiosa-
ment, el trobo molt més mo-
dern. Tenir només en vigor lleis
que cada cambra legislativa, a
cada legislatura, pugui modifi-
car lliurement, tantes vegades
com calgui, sense majories qua-
lificades. El sistema constitucio-
nal espanyol és un exemple del
nivell de petrificació al qual es
pot arribar. No, prefereixo, un
model flexible, adaptable. 

El context d'ensorrament
del bipartidisme amenaça de
portar al col·lapse el sistema po-
lític espanyol: com més esmico-
lada es trobi la representació
popular, més difícil serà assolir
les majories agreujades que re-
clama tota reforma en profun-
ditat de la Constitució. La
temptació d'un final revolucio-
nari, doncs, serà cada dia més
present. Molt millor que una
Constitució, moltes constitu-
cions, reformables, adaptables
als canvis dels temps i al tremp
de la societat. Perquè els princi-
pis bàsics d'un estat democràtic
i de dret ja els tenim prou clars.

per Joan Granollacs                                                                                                           

4Una constitució catalana?

En poc temps, en el món de la
política, estan havent-hi uns
moviments que no tenen pa-
rangó. En una societat com
l’espanyola, immobilista per si
mateixa, ha abdicat el rei, el se-
nyor Pérez Rubalcaba i per re-
ducció a l’espai català el senyor
Pere Navarro i els senyors del
PP, que estan fossilitzats i no
mouen peça, tot i que també els
mourà l’onada del tsunami. 

No crec en les casualitats i
penso que tot plegat és una mo-
guda pensada i preparada amb
temps, consultant a les altes
instàncies espanyoles, ja siguin
els “poders fàctics”, els dos par-
tits de la majoria parlamentària,
els econòmics, militars i religio-
sos. La monarquia penja d’un
fil, els partits clàssics han patit
una rebolcada a les eleccions
europees, i els moviments so-
cials empenyen de valent per
aconseguir canviar la política
econòmica i social dels governs

que manen, siguin del color que
siguin, a Espanya i a les auto-
nomies. Discursos delirants de
com es pot ser republicà i donar
suport a la monarquia, de com
amb l’escut de la Constitució i
les lleis vigents continuar dei-
xant-ho tot com està de mala-
ment, de pensar que un canvi
de cromos dels borbons servirà
per desviar l’atenció dels pro-
blemes existents.

Cal fer un reset i iniciar la
construcció d’un nou model de
societat que doni resposta als
reptes actuals de la nostra so-
cietat sense marejar més la per-
diu. Per acabar, em jugo un
pèsol que amb motiu de la pro-
clamació del rei Felip VI de
Borbó hi haurà una amnistia
per als delinqüents, especial-
ment per als membres dels
partits polítics que han donat
suport a l’abdicació del rei,
menys els de terrorisme.
Temps al temps.

4Què està passant?
per Jordi Lleal
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Recentment, el seu partit ha
votat en contra dels horaris
comercials proposats per

Trias, que comptaven amb el vis-
tiplau dels comerciants. No hi po-
dien donar suport?
No, perquè nosaltres tenim la
nostra pròpia proposta. A dife-
rència de Trias, no volem declarar
zona turística tota la ciutat de
Barcelona, sinó només les zones tu-
rístiques pròpiament dites. A més,
creiem que no s’ha de restringir la
proposta als mesos de juliol i
agost, sinó que ha d’anar de maig
a octubre. I, en tercer lloc, no es-
tem d’acord amb els horaris que es
volien establir. Pocs turistes com-
pren a Barcelona el mes d’agost de
10h a 14h. És una obvietat. Per tot
plegat, nosaltres reclamem un
nou acord amb tots els sectors co-
mercials i turístics de la ciutat, no
només amb una part.

Sembla que la bona entesa entre
el seu partit i CiU expressada rei-
teradament en acords puntuals
s’ha deteriorat. Què ha canviat?
El que ha canviat és el govern de l’A-
juntament, que ha perdut el nord,
i l’alcalde Trias, que està més pen-
dent de parlar que de fer coses. S’ha
cregut allò que les eleccions no les
guanya l’oposició, sinó que les
perd el govern, i juga a no cometre
errors. I la millor manera de no co-
metre errors és no prendre deci-
sions, però s’equivoca. El seu rumb
ha canviat, en molts aspectes, i no
ha complert la seva paraula res-
pecte a algunes demandes nostres.
Per això ens distanciem. 

Serà així en el que queda de le-
gislatura o hi tornarà a haver en-
tesa entre CiU i PP?
Jo continuaré amb la voluntat de
fer oposició contundent quan cal-

gui i de posar Barcelona per sobre
dels interessos partidistes quan to-
qui. La meva posició no ha canviat.
Sempre he interpretat així la polí-
tica municipal. Últimament ens
hem distanciat per certs aspectes
de gestió, però no podem tancar la
porta a futures negociacions.

Darrerament han acordat sus-
pendre temporalment les llicèn-
cies per a pisos turístics. Quina so-
lució proposen per a aquesta pro-
blemàtica?
El que s’està aprovant, que és pre-
cisament el full de ruta que vam
proposar el PP. Davant la passivi-
tat de l’alcalde Trias respecte a
aquesta epidèmia –perquè és això,
una epidèmia–, nosaltres volem
regulació en tots els sentits. Taxes
més altes, per començar, i també
un pla de xoc d’inspecció.

Creu que aquest és un símptoma
que Barcelona s’està entregant
en excés al turisme?
No. El que crec és que tenim un go-
vern a la ciutat que no pren deci-
sions. Perquè la regulació que ara
comparteixen que cal impulsar
arriba tard. Fa temps que des del
PP reclamem que es prenguin
mesures en aquest sentit.

Quin és el model de ciutat que de-
fensa el PP?
Un model que desestacionalitzi i
descentralitzi el turisme i que re-
forci els serveis públics per garan-
tir el descans, la qualitat de vida i
la seguretat dels veïns, així com la
neteja i el transport públic de la
nostra ciutat.

Precisament una de les queixes
dels veïns és l’augment del preu
del transport públic. Vostè dema-
na accés gratuït a la targeta rosa
per als majors de 60 anys en si-
tuació de pobresa, però que pas-
sa amb tota la resta?
També hem fet altres propostes
pensant en les persones atura-
des, per exemple. Hi ha hagut un
augment abusiu de les tarifes, és
cert. Jo crec que amb una opti-
mització de les inversions i una mi-
llor gestió de les empreses es po-
dria haver fet una política tarifària
diferent.

Per tant, si el PP governés la ciutat,
les tarifes del transport públic no
haurien augmentat?
Tampoc haurien disminuït, no
t’enganyaré. Però crec que hi ha
marge per a una optimització de la
xarxa de transport públic que hau-
ria permès, segurament, una con-
gelació de les tarifes o evitar els in-
crements desproporcionats que
hem patit. No faré demagògia
dient que reduiria les tarifes, però
segur que hauria promogut uns in-
crements tarifaris molts menors
que els que s’han aprovat.

Un altre dels efectes de la crisi
són els desnonaments, que tam-
bé s’estan disparant a la ciutat. Què
cal fer per fer front a aquest drama?
Per començar, que els pisos socials
tinguin l’ús per al qual es van
construir i que es respectin els pro-
cediments legalment establerts
per poder-hi accedir, perquè si no
tot plegat es convertirà en la llei de
la selva. Cal lluitar contra les ocu-
pacions irregulars per no penalit-
zar aquells que segueixen la llei. A
més, hem de coaccionar els bancs
que mantinguin pisos buits, hi
estic d’acord, però no hem d’a-
magar que a la ciutat hi ha cente-
nars d’habitatges públics buits o
que s’han venut a fons privats. I
això ho fa el partit de l’alcalde Trias
en altres esferes administratives.

Vostè ha dit en més d’una ocasió
que Trias està al servei de Mas,
també pel que fa al procés sobi-
ranista. Hi haurà algun moviment
de Rajoy en aquest sentit? Alguna
oferta, com s’ha especulat?
Jo crec que ara hi ha un aspecte
que fa dos anys no era possible: la
millora del finançament. Quan el
PP va començar a governar Es-
panya, es va trobar un país en fa-
llida i totalment endeutat. Fa dos
anys no hi havia res a repartir, però
ara, amb la recuperació econòmi-
ca que ja es comença a entreveu-
re, crec que hi pot haver una reas-
signació de recursos. En aquest
sentit, la recuperació econòmica i
la sortida de la crisi permet tam-
bé un millor finançament per a Ca-
talunya, el qual defenso clara-
ment, perquè és de justícia. I
aquesta és una qüestió que ens ha
de permetre obrir ponts.

No creu que aquesta oferta, si fi-
nalment arriba, ho farà tard?
No. Jo vull creure que arribarà un
moment en el qual tots serem
conscients del que ens estem ju-
gant. De vegades, a la vida, més en-
llà del que voldries aconseguir, que
és legítim, has de valorar el que
tens. I, sovint, malgrat no ser el que
voldries aconseguir, és millor pre-
servar el que tens per no posar-ho
en risc. Sincerament, crec que te-
nim moltes coses guanyades que
no estem valorant, com per exem-
ple l’estat del benestar i la convi-
vència social.

Parlant de convivència, diverses
veus del seu partit i d’altres for-
macions asseguren que hi ha cris-
pació per culpa del procés sobira-
nista. Em pot posar algun exemple
d’aquesta crispació a Barcelona?
Al final, els sentiments no deixen
de ser dogmes de fe que alimenten
qualsevol element de creença. I els
sentiments, almenys en part, acos-
tumen a tenir elements d’irracio-
nalitat. I en funció de com s’ex-
pressen, es radicalitzen les posi-
cions, que sovint acaben en insults,
amenaces...

Vostè n’ha patit, personalment?
Ara i abans. Amenaces, agres-
sions... Jo i altres persones. Mira la
pobra presidenta de la Diputació de
Lleó, assassinada recentment...

Aquest fet no té res a veure amb
Catalunya.
No, però és un exemple que un de-
bat de sentiments corre el risc de
convertir-se en irracional, i això pot
generar radicalitat i violència.

No és una exageració dir, per
exemple, que s’han deixat de ce-
lebrar dinars de Nadal per culpa
del procés sobiranista?
Tots tenim amics i familiars amb
els quals  hem deixat de parlar de
política perquè sabem que ens
acabarem barallant. Això és una
evidència. I si no vine un dia
amb mi a les nou de la nit a fer una
passejada per Gràcia i sabràs el
que és ser del Partit Popular.

“L’alcalde Trias està
més pendent de parlar
que de fer coses”

Arnau Nadeu
BARCELONA

“L’augment de les 
tarifes del transport
públic és abusiu. Es
podria haver evitat”

Alberto Fernández Díaz és el president del PP a l’Ajuntament

El líder del PP a Barcelona ens rep en un moment en el qual la bona entesa
entre el seu partit i CiU, expressada reiteradament en acords puntuals, sembla
deteriorar-se. Li agrada diferenciar entre “la persona” i “el polític”, i parla de tot
plegat des del segon vessant. Al final, però, el primer també acaba apareixent. 

Foto: Neus Màrmol

Perfil | Un ‘gat vell’ de la política municipal
Alberto Fernández Díaz fa més d’una dècada que és candidat del PP a l’alcaldia de Barcelona. Més de deu

anys durant els quals ha vist canviar de color polític l’Ajuntament i que li han servit per anar guanyant
pes polític, sobretot des que l’alcalde Trias governa amb minoria la ciutat. Germà de l’actual ministre de

l’Interior, Jorge Fernández Díaz, és apassionat del futbol i seguidor declarat del RCD Espanyol. 
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Nou Barris és un bastió socia-
lista i en les recents eleccions eu-
ropees celebrades el passat 25
de maig va tornar a quedar de-
mostrat. Tot i la desfeta del
PSC arreu de la ciutat, la can-
didatura que liderava Javi López
es va endur la victòria al dis-
tricte.

La primera posició, però,
no amaga que es va tractar d’u-
na victòria amarga, ja que els so-
cialistes van passar dels 22.049
vots de l’any 2009 als 11.571 ac-
tuals. Aquesta pèrdua de més de
10.000 vots va costar al PSC un
descens de 27 punts en el per-
centatge de suport. La segona
força més votada va ser el PP,
que va veure com ERC, la gran
revelació de la jornada, li va aca-
bar trepitjant els peus. Els po-

pulars van perdre 2.200 vots
respecte fa cinc anys, mentre
que els republicans en van
guanyar més de 5.500 i van
passar de la cinquena a la ter-
cera posició. 

La quarta força més votada
va ser ICV-EUiA, que amb més
de 6.000 vots va pràcticament
triplicar els resultats del 2009.

Per la seva banda, CiU, que en
l’àmbit nacional va ser el segon
partit més votat, al districte va
passar de ser la tercera força a
la cinquena tot i obtenir un
centenar de vots més i passar
dels 5.000. A uns 500 vots de la
federació nacionalista s’hi va
situar Ciutadans, que amb 4.545
va ser sisena força.

Infografia: Línia Nou Barris

Nou Barris demostra que
encara és un bastió socialista
» El PSC guanya les europees al districte però perd 10.000 vots
» ERC, guanyadora en l’àmbit nacional, obté uns grans resultats

El Nit Bus torna a casa els
usuaris de les sales d’estudi

TRANSPORTS4Coincidint amb
la recta final del curs universitari,
l’Ajuntament posa a disposició
dels estudiants fins al 20 de
juny diverses sales nocturnes
per estudiar. Posteriorment, i per
poder desplaçar-se fins a casa
seva, els estudiants poden fer ús
del Nit Bus i així poder aprofitar
el temps i no preocupar-se per
com tornar a casa.

La freqüència dels busos és
d’una sortida cada 20 minuts en-
tre les deu del vespre i les cinc de
la matinada. En el cas de Nou Ba-
rris, les sales nocturnes obertes

són la Sala d’estudi Mercè Can
Basté  –habilitada al centre cívic
que duu el mateix nom–, al pas-
seig Fabra i Puig; la Sala d’estu-
di Les Roquetes, a la mateixa bi-
blioteca del carrer Via Favència;
la Sala d’estudi Prosperitat –a
l’Institut Sant Andreu–, al carrer
Badosa; i la Sala d’Estudi Zona
Nord, a la biblioteca Zona Nord,
al carrer Vallcivera. Les sales de
Can Basté i Zona Nord obren de
dos quarts de nou del vespre a la
una de la nit. La de Les Roque-
tes i la de la Prosperitat obren
mitja hora més tard.

Ada Colau vol unir les forces
d’esquerra en una candidatura
POLÍTICA4Ada Colau reapa-
reix a l’agenda mediàtica després
que fa un mes i mig renunciés a
seguir sent la portaveu de la
Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca (PAH). I ho fa com la cara
més visible d’una nova plata-
forma ciutadana que pretén unir
les forces d’esquerra de la ciutat
en una candidatura unitària per
a les pròximes eleccions muni-
cipals del 2015.

La plataforma, que es pre-
sentarà el pròxim dijous 26 de
juny, assegura, en un comunicat,
que “ha arribat l’hora de rea-

propiar-nos de les institucions
per posar-les al servei de les
majories i del benestar comú”, i
que, per aconseguir-ho, “cal co-
mençar per l’àmbit municipal”.

La candidatura pretén unir
ICV, EUiA, la CUP, Procés Cons-
tituent i Podem, a més de movi-
ments socials, plataformes, en-
titats i sindicats, en una sola
llista per aspirar a guanyar les
eleccions. “Ha arribat l’hora de
demostrar que és possible cons-
truir una ciutat diferent. Ha arri-
bat el moment de guanyar Bar-
celona”, conclou el manifest.

Més de 1.800 quilos
de solidaritat a Canyelles

SOCIETAT4 Un total de 1.800
quilos d’aliments. Aquesta és
l’espectacular xifra que van acon-
seguir recollir abans-d’ahir els
impulsors de la segona concen-
tració benèfica de Ball en Línia
al barri de Canyelles.

Després de l’èxit de l’any pas-
sat, Rogelio Nogues i Marisol
Tur, amb la col·laboració de
l’AAVV de Canyelles, van tornar
a organitzar una concentració de
Ball en Línia per recollir ali-

ments per a les persones més ne-
cessitades del barri. “Estem molt
contents, perquè tot i que hi va
haver una mica menys de gent
que l’any passat, tothom va fer
més aportacions solidàries, i això
és molt destacable en un barri
amb moltes persones que ho es-
tan passant malament”, explica
la Marisol a Línia Nou Barris.

L’acte, en el qual la solidari-
tat i el ball van anar de la mà, va
tenir lloc al parc Canyelles.

Redacció
NOU BARRIS

Agenda Nacional | Recollida de firmes de l’ANC
L’Assemblea Nacional Catalana de Nou Barris (ANC-NB) va organitzar una recollida de

firmes al districte el passat dissabte 31 de maig a favor d’una petició al Parlament  per
tal que dugui a terme totes les iniciatives polítiques per poder celebrar una consulta 

sobre la independència. En total es van col·locar 40 parades al llarg del districte.
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L’Ajuntament ha aprovat de ma-
nera inicial el projecte de reur-
banització de cinc carrers al ba-
rri de Vilapicina i la Torre Llo-
beta, amb un pressupost previst
d’1,5 milions d’euros. En concret,
les obres afectaran els carrers
d’Emili Roca, Santa Pau, Mal-
grat, Antoni Costa i Pardo, en els
trams compresos entre els ca-
rrers d’Escòcia i el de Riera
d’Horta. Està previst que les
obres de millora comencin a fi-
nals d’aquest any.

La superfície total de les ac-
tuacions és de més de 4.800
metres quadrats i l’objectiu prio-
ritari és augmentar i millorar
l’espai destinat als vianants, tot
limitant l’espai adreçat a la cir-
culació de vehicles i aparca-
ments. La regidora del Districte
de Nou Barris, Irma Rognoni,
explica que “aquesta actuació
de renovació de l’espai públic té
com a principal objectiu donar

prioritat al vianant en aquestes
vies amb l’objectiu de millorar la
qualitat de vida dels veïns de la
zona”, i afegeix que “la voluntat
és que aquestes actuacions co-
mencin a finals del tercer tri-
mestre d’enguany i finalitzin el
segon trimestre del 2015”.

Actualment, aquesta és una
zona amb un trànsit limitat es-

pecialment al servei dels veïns
del barri, excepte el carrer Par-
do que, per la seva configuració,
canalitza part del tràfic de la
zona que vol travessar l’avingu-
da Meridiana pel carrer Escòcia. 
Els carrers tenen una amplada
general de 10 metres amb vore-
ra d’un metre a cada lateral. En
el cas dels carrers Malgrat, An-

toni Costa i Pardo, la calçada se-
gregada permet una fila per des-
tinar a aparcarcament. Pel que fa
als vials d’Emili Roca i Santa
Pau, actualment hi ha dues línies
de vehicles aparcats.

PLATAFORMA ÚNICA
Amb aquest projecte, els carrers
d’Emili Roca, Santa Pau, Malgrat
i Antoni Costa passaran a ser de
plataforma única, mentre que en
el cas del carrer Pardo les vore-
res i la calçada estaran segrega-
des. Gràcies a aquestes actua-
cions, totes les voreres s’am-
pliaran per superar els 3 metres,
exceptuant la vorera oest del
carrer Pardo que serà de 2,75
metres. Els paviments rodats
seran d’aglomerat asfàltic i les
voreres seran de mosaic de pe-
ces de formigó prefabricat.

Aquesta tipologia d’inter-
venció segueix el mateix model
que s’ha anat implementant amb
anterioritat en altres trams de la
zona. D’aquesta manera, les ac-
tuacions permetran que es com-
pleti la urbanització unitària
d’aquests carrers.

Un barri per als vianants
» L’Ajuntament invertirà 1,5 milions d’euros per millorar cinc carrers de Vilapicina i la Torre Llobeta

» Amb aquestes actuacions es vol donar prioritat a les persones i limitar l’espai dedicat a la circulació

URBANISME4 Amb aquestes
actuacions es vol augmentar l’es-
pai destinat als vianants, limitant
la zona de circulació de vehicles
i suprimint, per altra banda, 
l’aparcament d’automòbils a les
voreres, un aspecte que sol difi-
cultar la mobilitat dels veïns i les
veïnes del barri. 

A més, les obres permetran
establir la prioritat de pas a fa-

vor dels vianants en tots aquells
trams on les necessitats de mo-
bilitat ho permetin, limitant la
velocitat dels automòbils i vehi-
cles que transiten per aquests
vials i establint una secció úni-
ca de carrer. Unes transforma-
cions que volen beneficiar la
mobilitat dels veïns i visitants de
la zona i redistribuir l’espai d’u-
na manera més òptima. 

Prioritat de pas per als veïns

Les obres actuaran
sobre una superfície

de més de 4.500
metres quadrats

Redacció
NOU BARRIS

Alguns dels carrers afectats: Emili Roca (a dalt), Malgrat (a sota) i Antoni Costa (esquerra). Fotos: Google Maps i Ajuntament
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L’Operatiu Estiu vol garantir la convivència i la seguretat. Foto: Ajuntament

La ciutat vetllarà pel respecte i
el civisme amb l’Operació Estiu

Amb l’arribada dels mesos d’es-
tiu, els carrers de la ciutat s’om-
plen de ciutadans i visitants que
aprofiten les bones temperatures
per passejar i fer vida a l’exterior.
En aquest sentit, des del passat
31 de maig i fins al pròxim 28 de
setembre, l’Ajuntament activa
l’Operació Estiu 2014, un dispo-
sitiu múltiple que té l’objectiu de
fer compatible aquest ús inten-
siu de la via pública amb el ne-
cessari descans de tots els veïns,

garantint la convivència, la se-
guretat i la mobilitat. 

El dispositiu estival preveu un
esforç coordinat de tots els ser-
veis municipals, amb especial
atenció a la zona litoral, que du-
rant els mesos de bon temps viu
una ebullició d’activitat.

PATRULLES A PEU DE CARRER
Durant l’estiu, els agents de la
Guàrdia Urbana realitzaran pa-
trulles uniformades i de paisà i
s’incrementaran els contactes
amb veïns i entitats per tal d’an-
ticipar-se a possibles problemà-
tiques emergents. A més, per ter-
cer any consecutiu, la Guàrdia Ur-

bana desplega el Grup de Platges,
un operatiu que actua per preve-
nir tots aquells fenòmens que es
produeixen a les zones litorals.

S’INCREMENTA LA NETEJA
Durant l’Operació Estiu d’en-
guany també es reforçarà un 7%
el servei de neteja diària, prio-
ritzant les zones turístiques de la
ciutat i de més ús. En concret, hi
haurà 19 equips de treball amb 37
operaris, a més de dos equips du-
rant el matí i la tarda per al bui-
dat de papereres. Tot perquè
aquest estiu tothom pugui gau-
dir del bon temps i la companyia
dels amics a la ciutat. 

Redacció
BARCELONA

SEGURETAT4La lluita contra la
venda ambulant és un altre dels
objectius que es planteja l’Ope-
ració Estiu 2014. Aquesta activi-
tat il·lícita no només suposa un ús
indegut de l’espai públic, sinó que
també és un greu perjudici per a
l’activitat econòmica de la ciutat. 

Per lluitar contra aquesta
pràctica, enguany s’incrementa
un 50% el dispositiu dedicat a
combatre la venda ambulant a
Barcelona, amb un total de 60
agents “per als perills sanitaris
que representa, a més del greuge
que ocasiona al comerç de la ciu-
tat”, recorda el primer tinent
d’alcalde de Barcelona, Joaquim
Forn, el qual també fa una crida
a la “corresponsabilització dels
ciutadans” perquè no afavoreixin
aquesta activitat. 

De moment, des de principi
d’any la Guàrdia Urbana ja ha re-
alitzat 18.025 intervencions re-
lacionades amb la venda ambu-
lant sota el paraigua de l’Opera-
ció Mestral, que està en vigor tot
l’any però que s’intensifica amb
l’arribada del bon temps. 

En contra 
de la venda
ambulant
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A finals del passat mes de maig
van començar les obres que
permetran que la imatge de
dues zones del barri de Trinitat
Nova faci un salt qualitatiu.
Unes obres que suposen la con-
tinuïtat de les actuacions de re-
modelació que s’estan duent a
terme en aquest barri.

Concretament, les obres in-
clouen la urbanització de carrers
i zones verdes de l’espai deli-
mitat entre els carrers de Sa
Tuna, Aiguablava, Garbí i S’A-
garó; i un segon sector que in-
clou el carrer de S’Agaró entre
Sa Tuna i La Llosa, com a con-
tinuació de les obres que s’estan
fent actualment als blocs amb
façana a la Meridiana. L’objec-
tiu final de les obres és la cons-
trucció d’una gran illa sense
circulació de vehicles ni busos
amb accés permès només per a

veïns i vehicles de serveis. D’a-
questa manera s’aconseguirà
que aquest espai esdevingui
una gran zona verda al costat de
la Casa de l’Aigua de Trinitat
Nova i el futur equipament que
es construirà en aquest espai.

Un dels trams més impor-
tants d’aquesta remodelació és
el que fa referència a la millora
dels accessos als blocs d’habi-
tatges amb façana a l’avinguda
Meridiana. La primera fase s’es-
tà fent actualment i acabarà
aquest estiu. Concretament, el
que s’està construint ara és el

del carrer de S’Agaró, entre Sa
Tuna i La Llosa, just el vial que
queda a la part del darrere dels
habitatges i que quan estigui
acabat permetrà una millor mo-
bilitat dels vehicles del barri.

“UNA APOSTA DE GOVERN”
La regidora del Districte de Nou
Barris, Irma Rognoni, ha desta-
cat que aquestes obres “són im-
portantíssimes pel procés de re-
modelació de l’espai públic, l’en-
derroc dels edificis per patologies
estructurals que van quedant
buits i la construcció o remode-
lació d’equipaments”, al mateix
temps que ha recordat que “la
Generalitat s’encarrega de la
construcció dels nous habitatges
que han de servir per acollir els
veïns dels blocs malalts”. 

Segons Rognoni, “aquesta
zona de remodelació és una gran
aposta del govern municipal”.
“Prova d’això és la important in-
versió que s’està destinant a dig-
nificar l’espai públic”, apunta la
regidora del Districte.

La Trinitat Nova canvia de ‘look’
» Comencen les obres per urbanitzar 36.000 metres quadrats de nou espai públic al barri 

»  La zona entre els carrers de Sa Tuna, Aiguablava, Garbí i S’Agaró serà una gran illa sense circulació 

Redacció
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OBRES4 El global de les obres
suposen una actuació en una su-
perfície de 35.607 metres qua-
drats, entre vials, voreres i zona
verda, i està previst que s’en-
llesteixin el febrer del 2015.

El seu import total és de 3,2
milions d’euros i estan cofinan-
çades amb els fons FEDER
(Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional de la Unió

Europea), el principal instru-
ment de la Unió Europea per al
desenvolupament de les regions
menys afavorides o en declivi in-
dustrial. Un cop finalitzades to-
tes les obres, la nova zona dis-
posarà de 5.358 metres quadrats
de zones verdes i s’hi instal·la-
ran 21 bancs, una font, 41 pa-
pereres, 73 arbres i 87 punts
d’enllumenat.

Amb fons europeus

L’espai serà una
gran zona verda al
costat de la Casa de
l’Aigua de Trinitat

Està previst que la primera fase d’aquestes millores acabin aquest estiu. Fotos: Google Maps

Transversalitat | Millorar la connexió amb els altres barris
Les obres tenen com a objectiu continuar amb la remodelació del barri i dignificar tot
un espai urbà que discorre en sentit muntanya-mar des del carrer d’Aiguablava fins a

l’avinguda Meridiana. L’objectiu final és dotar la Trinitat Nova de més transversalitat i
millor connexió amb els barris veïns de les Roquetes, Torre Baró i Trinitat Vella.
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És el segon cop que s’organitza la Nit de Tapes de la Mercè. Foto: Ajuntament

MERCATS4Un total de 26 mer-
cats municipals de tota la ciutat
van participar fa pocs dies a la
primera Setmana Internacional
dels Mercats, una iniciativa im-
pulsada per l’Institut Municipal
de Mercats de Barcelona
(IMMB) que té la intenció de
destacar el paper dels mercats en
les ciutats i pobles del país. Els
mercats van celebrar fins al pas-
sat 7 de juny prop de 70 activi-
tats, entre les quals hi havia de-
gustacions, actuacions musicals
o mostres comercials. 

El model que s'ha seguit per
al seu desenvolupament és de la
campanya Love Your Local
Market que porta a terme l'As-
sociació nacional d'Autoritats
de Mercats del Regne Unit. 

Set dies per gaudir
dels mercats de 
Barcelona

GUARDONS4Distingir les ini-
ciatives, activitats i contribu-
cions dels establiments barcelo-
nins a l’hora de donar impuls i
continuïtat al model de comerç
urbà de proximitat de la ciutat.
Amb aquest objectiu els premis
Barcelona, la millor botiga del
món ja escalfen motors. De fet, ja
està obert el termini per presen-
tar les candidatures, i romandrà
així fins al pròxim 15 de juliol. 

Enguany se celebra la disse-
tena edició dels guardons amb
una novetat com és la creació d’u-
na nova categoria de premis: la
de l’àmbit de l’accessibilitat en el
comerç. Aquesta modalitat pre-
miarà els comerciants que hagin
introduït a les seves botigues
serveis o instruments que millo-
rin l’atenció al consumidor amb
discapacitat, aspecte que fo-
menta la cohesió social. 

Tot preparat per
premiar els millors
establiments 

Una jornada de gastronomia i
botigues al carrer a Nou Barris

Nou Barris va tornar a viure
una diada comercial aquest pas-
sat dissabte amb una nova edi-
ció de El comerç de Nou Barris
es mou, aquesta vegada a la pla-
ça Virrei Amat. “Estem molt sa-
tisfets de com va anar el dia”, ex-
plica a Línia Nou Barris Maite

Fernández, dinamitzadora de
l’Eix comercial Nou Barris, un
dels organitzadors de l’esdeve-
niment comercial. 

Prop de 70 paradetes de co-
merciants de tot el districte van
omplir la plaça de 12 del matí a
12 de la nit, temps durant el qual
no només es va poder compro-
var l’oferta comercial dels esta-
bliments de Nou Barris, sinó
que també es va poder gaudir de
tallers diversos, classes de dan-

sa amb cadira de rodes i una pe-
tita obra de teatre. 

Per altra banda, a partir de
les 7 de la tarda d’aquell dia va
començar la Nit de Tapes del
Mercat de la Mercè, una cita or-
ganitzada conjuntament entre
l’Eix Nou Barris i el mercat.
“Agraïm a tots els que van par-
ticipar en aquests dos actes,
que suposen molta feina perquè
tot pugui sortir bé”, recorda
Fernández.

Redacció
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Iniciativa | Organitzen un concurs de paranys a la Zona Nord
L’Associació de Comerciants de la Zona Nord, amb el suport de Barcelona Activa, organitza el 

Concurs de paranys a les seves botigues associades. Aquesta activitat, que romandrà oberta fins al 
pròxim 27 de juny, convida els participants –preferiblement infants menors de 12 anys– a descobrir

quin element no forma part del ventall de productes que són venuts als establiments participants.  



17 juny 2014

Esports
| 14

línianoubarris.cat

La Magic Line va recaptar 
més de 130.000 euros

SOLIDARITAT4L’Obra Social
Sant Joan de Déu ha fet públic
els diners que va recaptar la
Barcelona Magic Line, una cur-
sa que el passat mes de març va
recórrer 7 turons de la ciutat. La
quantitat ascendeix fins als
137.267 euros, que es destinaran
de manera íntegra a quinze pro-
grames d’atenció a les persones
que estan en situació vulnerable. 

D’aquesta quantitat, prop de

20.000 euros aniran destinats a
intentar alleugerir emergències
socials com les persones sense
llar o els menjadors socials.  

La Barcelona Magic Line,
que va donar el tret de sortida al
Parc de les Aigües del districte,
va comptar amb tres recorreguts
de diferents distàncies –un de 30
quilòmetres, un altre de 20 i un
de 10– que recorrien set turons
emblemàtics de la ciutat. 

Presenten un estudi sobre
l’esport i la independència

SELECCIONS4Segons un estudi
realitzat per la Plataforma Pro-
Seleccions Esportives Catalanes,
en cas que Catalunya assolís la
independència el sector esportiu
del país guanyaria 176 milions
d’euros més dels que aconsegueix
ara mateix. 

L’acte de presentació de l’es-
tudi, que va tenir lloc al pavelló
modernista de Sant Pau el pas-
sat divendres, va comptar amb la
presència de diverses autoritats

i representants de clubs i fede-
racions esportives catalanes. 

Per una banda, aquest estudi
assenyala que en cas d’indepen-
dència, les seleccions catalanes
podrien participar en competi-
cions com els Jocs Olímpics. A
més, segons indica l’estudi, fruit
d’aquesta participació de clubs i
seleccions catalanes en competi-
cions internacionals s’incre-
mentarien els ingressos per part
de patrocinados.

La Montañesa ja compta amb un
nou entrenador després de l’era
Manolo González. Tal com va in-
formar l’entitat a través del seu
compte deTwitter el passat dia 12
de juny, l’escollit és Antonio Es-
cudero, un tècnic amb molta ex-
periència en el futbol català i
que prové del Vista Alegre de
Castelldefels, a Primera catalana. 

González marxa i deixa al
darrere una reeixida etapa per
l’equip de Nou Barris. L’única
pega és que el somni de l’ascens
va tornar a esfumar-se. La Mon-
ta no va aconseguir superar l’e-
liminatòria davant del Formen-
tera tot i guanyar per 3 gols a 1
al partit de tornada disputat a
Nou Barris el passat diumenge 8
de juny. El 2 a 0 del partit d’a-
nada a les Illes va ser clau a l’hora
de decidir la ronda eliminatòria
d’ascens. Tot i la polèmica que va
envoltar els darrers minuts del

matx de tornada a la Bombone-
ra –un penal més que dubtós a
favor dels illencs–, i la tensió fi-
nal amb la imatge dels jugadors
del Formentera sortint escol-
tats pels Mossos, Nou Barris va
viure una gran jornada de futbol.
Manolo González, el tècnic que
va estar a punt de deixar la

Monta a Segona B en dues oca-
sions, va sortir ovacionat per
tota l’afició. 

L’entitat groc-i-negra va ce-
lebrar el passat dissabte un sopar
de comiat de la temporada, on es
va celebrar la gran temporada de
l’equip i es va desitjar sort a Ma-
nolo González en el seu futur.  

El nou tècnic de la Montañesa, Antonio Escudero. Foto: Arxiu

La Montañesa fitxa Antonio
Escudero com a tècnic

Redacció
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DISSABTE 21 DE JUNY
19:30 Lliurament de premis del 15è Concurs de

Còmic de Nou Barris, al Centre cívic Can Ver-
daguer. Hi haurà tres premis per categoria.
El jurat està format per professionals quali-
ficats del món del còmic. 

DIJOUS 3 DE JULIOL
18:30-20:00 Descobreix-te: espai de creixe-

ment personalés un taller dirigit a dones a par-
tir de 35 anys que les ajuda a descobrir les ex-
pressions. / Centre cívic Can Verdaguer.

DISSABTE 5 DE JULIOL
11:00-13:00 Cuinar en família al Mercat de la

Guineueta, una activitat que convida les fa-
mílies amb nens d’entre 3 i 12 anys a desco-
brir els encants de la cuina familiar. 

FINS AL 26 DE JUNY
Matí-Tarda Està de foto! Exposició que aplega

instantànies  presentades amb l’objectiu de
captar les imatges més singulars i personals
de la Festa Major de Nou Barris 2014. / Cen-
tre cívic Can Basté. 

FINS AL 28 DE JUNY
Matí-Tarda Exposició El còmic i la ciutat, a cà-

rrec de l’Escola d’Art Superior de Disseny Pau
Gargallo. / Centre cívic Can Verdaguer. 

DIMECRES 18 DE JUNY
17:00 Taller de vitralls. Activitat que ensenya-

rà les tècniques més artesanals de la fabri-
cació de vitralls. / Biblioteca Les Roquetes. 

DIMECRES 18 DE JUNY
18:00 Rondalles i llegendes de mar i muntanya,

a càrrec de Joana Gay, una activitat on l’ora-
litat de la narració té un paper molt impor-
tant. / Biblioteca Nou Barris. 

DIVENDRES 27 DE JUNY
17:00 Shogi: escacs japonesos, un joc de tauler

que pertany a la família dels escacs. Taller per
ensenyar els joves a jugar a aquest joc orien-
tal. / Biblioteca Zona Nord. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Un mercat de veus on triar entre di-
versos contes de persones, fets o co-
ses meravelloses narrats en parles
diferents dels Països Catalans, en
aquest cas en balear. / Biblioteca de
Nou Barris. 

Contes màgics en la 
parla de les Illes Balears

Dc. 25 de juny a les 18:00

AGENDA MENSUAL

Iniciativa de participació ciutadana que
pretén recollir, conservar i donar a co-
nèixer una mostra de la memòria fa-
miliar de Catalunya. Aquesta activitat
es duu a terme en 14 biblioteques de
tota la ciutat. / Biblioteca Nou Barris.

Taller d’Història
Fem memòria dels barris

Dj. 26 de juny a les 16:00

En el marc de la Festa Major del barri
de les Roquetes, la plaça del Pàr-
quing acollirà el pròxim dia 21 una jor-
nada d’skate. 

Festa Major
Skate

Ds. 21 de juny a les 21:00

Arriba l’estiu i és el torn del barri de les
Roquetes per celebrar la seva Festa Ma-
jor. Hi haurà dansa, música, tallers in-
fantils i sopars al carrer.

Festa Major
Les Roquetes
Del 16 al 22 de juny

Futbol | El Canyelles perd en l’últim partit de lliga
Infaust final de lliga per al Canyelles. Els de Nou Barris, després de consumar

el seu descens a la Segona catalana unes jornades abans, van caure contra el 
filial del Girona a domicili per 3 gols a 1. Amb aquest resultat, el Canyelles 

finalitza en 17a posició –penúltim– amb 33 punts i només 8 victòries.  



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
15 | 17 juny 2014 línianoubarris.cat



| 16 17 juny 2014línianoubarris.cat Pròxima edició: 25 de juliol


