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Barcelona és una ciutat cada
vegada més diversa. Aquesta és
una de les principals conclu-
sions de les noves dades que es
desprenen del padró municipal
d’aquest 2018 fet públic recent-
ment. I és que per primera ve-
gada la població nascuda a l’es-
tranger ha superat la barrera
de les 400.000 persones, una xi-
fra que representa gairebé una
quarta part del total del més
d’1,6 milions de barcelonins.

Així doncs, el padró també
mostra com els veïns nascuts a
la ciutat només són el 51% del to-
tal. Darrere d’aquest grup hi ha
el de les persones d’origen es-
tranger (24,6%), mentre que  les

nascudes en altres punts de l’Es-
tat són el 17%. Per últim, la gent
que té els seus orígens en altres
poblacions catalanes representen
el 7,4%.

LLATINOAMÈRICA PREDOMINA
Els principals països d’origen
dels barcelonins nascuts a l’es-
tranger són, com és habitual, lla-
tinoamericans. En primer lloc hi
ha el Perú, amb una mica més de
24.000 persones. En segon i
tercer lloc, amb més de 23.000
i amb molt poca diferència en-
tre ells, hi ha l’Argentina i l’E-
quador. El quart país és Co-
lòmbia i el primer que no és lla-
tinoamericà és el Pakistan, que
és cinquè. El primer europeu,
Itàlia, és el sisè.

Aquest retrat, però, és força
diferent del que queda una ve-
gada es dóna un cop d’ull a les

principals nacionalitats, a ban-
da de l’espanyola, de la ciutat. La
variació es deu al fet que en els
últims anys moltes persones
d’origen llatinoamericà s’han
nacionalitzat espanyoles. Això
provoca que a la llista de les na-
cionalitats més freqüents la ita-
liana sigui la primera amb
31.500 persones, la xinesa la
segona amb una mica més de
20.500 i la pakistanesa la terce-
ra amb més de 19.200. La po-
blació de nacionalitat estrange-
ra, doncs, supera per primera ve-
gada les 300.000 persones i
equival al 18,5% del total.

DIVERSITAT ABSOLUTA
Una altra de les característiques
principals d’aquest retrat socio-
lògic és que la població estran-
gera de Barcelona és extraordi-
nàriament diversa, ja que cap

col·lectiu nacional arriba, ni de
bon tros, a representar el 2% del
total. Al mateix temps, tota
aquesta població està bastant
repartida pels diferents distric-
tes i barris. 

Des de l’Ajuntament afirmen
que aquest augment de la po-
blació estrangera a la ciutat  que
s’ha experimentat en els dos úl-
tims anys es deu als “fluxos mi-
gratoris vinculats a la millora
de la situació econòmica i a les
oportunitats d’ocupació que ofe-
reix la ciutat”, així com a “l’in-
crement de sol·licitants d’asil i re-
fugiats que estan arribant”.

25 ANYS DE TRANSFORMACIÓ
Qualsevol persona que compari
la Barcelona de fa 25 anys amb
l’actual veurà dues ciutats com-
pletament diferents. Fins ben
bé entrats els anys 90 la pobla-

ció estrangera representava un
2% o menys del total. Durant la
primera dècada del segle XXI es
va produir el gran salt, ja que es
va passar del 5% al 18,5%. A par-
tir del 2010, amb l’esclat de la cri-
si econòmica, el creixement es va
frenar, mentre que a partir del
2015 va començar un nou incre-
ment de la població estrangera. 

MÉS DONES QUE HOMES
El padró d’aquest any 2018 tam-
bé deixa una altra xifra rellevant
relacionada amb la població
barcelonina d’origen estranger.
Per primer cop hi ha més dones
de nacionalitat estrangera
(151.249) que homes (150.377)
i la seva mitjana d’edat és de
33,6 anys, molt inferior als 46,3
anys de mitjana d’edat de la
població femenina de naciona-
litat espanyola.

(Encara més) cosmopolita
» La població de Barcelona d’origen estranger, 400.000 persones, ja representa una quarta part del total
» El Perú, l’Argentina i l’Equador són els principals països d’origen dels barcelonins nascuts a l’estranger

Albert Ribas
BARCELONA

Una quarta part de la població de Barcelona és d’origen estranger. Foto: Arxiu
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La lupa

per María Villellas, Pamela Urrutia i Ana Villellas (Escola de Cultura de Pau de la UAB)

Les guerres amb ulleres de gènere

21 dels 33 conflictes armats actius el
2017 van tenir lloc a països amb greus
desigualtats de gènere, amb nivells alts
o molt alts de discriminació. És a dir,
el 75% dels conflictes armats per als
quals hi ha dades disponibles sobre
igualtat de gènere van transcórrer en
contextos de desigualtat de gènere
greu o molt greu, com destaca l’anua-
ri Alerta 2018! Informe sobre con-
flictes, drets humans i construcció
de pau de l’Escola de Cultura de Pau
de la UAB. L’anàlisi del que portem de
2018 indica que no hi ha previsions de
gaire millora enguany. 

Com destaca Nacions
Unides, els conflictes ge-
neren impactes específics
de gènere sobre homes i
dones, alhora que tenen
lloc sobre contextos ja prè-
viament afectats per les di-
nàmiques i rols socials de gènere, so-
vint amb discriminació i desigualtat de
gènere, que es pot veure agreujada per
les guerres. Per tant, les aproximacions
als conflictes –la manera en què els
analitzem i ens mobilitzem al voltant
dels conflictes actuals, incloent-hi la
manera en què ens interessem als
nostres barris i ciutats pels veïns i ve-
ïnes originàries de països en conflicte
o la nostra exigència de polítiques
públiques de prevenció de conflic-
tes– requereix tenir en compte les di-
nàmiques de gènere. Com a part d’a-
questa mirada, el Casal de la Prospe-

ritat de Nou Barris va acollir al maig
un cicle de diàlegs sobre conflictes i
desplaçament forçat –organitzat per
l’Escola de Cultura de Pau de la UAB
i la Comissió Catalana d’Ajuda al Re-
fugiat (CCAR)–, on veïns i veïnes van
reflexionar conjuntament sobre les
causes dels conflictes i els seus im-
pactes, incloent-hi els de gènere.

Països en conflicte armat en l’actua-
litat i afectats per nivells molt greus de
discriminació de gènere inclouen Txad,
Egipte, Mali, Níger, Nigèria, República
Democràtica del Congo, Síria, Somàlia,

Sudan i Iemen, segons les darreres da-
des disponibles (informe Alerta 2018).
Alguns d’aquests països es veuen afec-
tats per més d’un conflicte armat. La vio-
lència sexual està present en una gran
quantitat de conflictes armats actius. El
seu ús, que en alguns casos formava part
de les estratègies de guerra deliberades
dels actors armats, va ser documentat en
diferents informes, així com pels mitjans
locals i internacionals. Entre els con-
flictes armats de 2017, cal assenyalar ca-
sos com Sudan del Sud i Myanmar, en-
tre altres. Davant d’aquesta violència,
moviments i xarxes de dones continu-

en portant a terme iniciatives de pre-
venció i denúncia i suport mutu. Al ma-
teix temps, cada vegada es visibilitza més
la violència sexual contra homes i nens
perpetrada per altres homes, com va ser
el cas d’homes i nens refugiats sirians.

D'altra banda, després de diversos
anys de tendències positives en la par-
ticipació de les dones en els processos de
pau, s'han produït retrocessos que po-
sen de relleu la fragilitat de la sosteni-
bilitat dels progressos i els reptes enca-
ra pendents. Nacions Unides destaca que
el progrés ha estat fràgil i fins i tot hi ha

cert retrocés. En l'àmbit de la
participació, per exemple,
es va identificar que, durant
el 2016, hi va haver un revés
en la participació de les do-
nes en càrrecs alts a delega-
cions negociadores, com
també es va reduir el nombre

de demandes d’assessorament especia-
litzat sobre igualtat de gènere en nego-
ciacions de pau amb mediació o come-
diació de l’ONU. També es va constar
una reducció del nombre d’acords de
pau que incloïen aspectes de gènere, pas-
sant del 70% el 2015 al 50% el 2016, se-
gons les darreres dades disponibles.
Tot i això, organitzacions i coalicions de
dones a tot el món continuen mobilit-
zant-se per denunciar la violència, por-
tant a terme iniciatives pròpies de cons-
trucció de pau i resiliència i de media-
ció a nivell local i exigint més participació
en els processos formals de negociació.

La violència sexual està present en una
gran quantitat de conflictes armats actius,

en alguns casos de forma deliberada

Seria un error, crec, in-
terpretar la #CridaNa-

cional en clau d'opa hostil
a ERC. Les apel·lacions a la unitat formen
part del manual, els actors crec que saben
perfectament que el tema no és ERC, sinó
la pugna Puigdemont-PDeCAT pel lide-
ratge d'un espai. A veure si això d'avui és
el pas definitiu cap a la pacificació.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quan la mentida esde-
vé una patologia, un

oblida fins i tot el que ha
dit! I cal recordar que, després de dir que
calia desinfectar la societat catalana,
Josep Borrell se'n va fotre del físic de
@junqueras tot comparant-lo amb un ca-
pellà mentre els assistents a l'acte d'ex-
trema dreta reien!

@XSalaimartin

Passejo la gossa. Passo
pel davant d’un home

assegut al graó d’una bo-
tiga. Em xiula i em llança petonets i «ts-
ts». Dic a la gossa: «Hendrix, que et sa-
luden; saluda!». La gossa s’abraona so-
bre ell i l’omple de baves. Ell s’aixeca de
cop i em mira espantat. Ric. Continuo
caminant.

No puedo soportar la
risa y la fiesta de los

que se alegran de que
haya presos políticos y políticos en el
exilio... ¡Son personas que aman la li-
bertad y que luchan pacíficamente por
su país! Les han arrancado de su fami-
lia y en "prisión preventiva" les vulne-
ran sus derechos.

@sorluciacaram@merinsmirrors@eduardvoltas

Els semàfors

Janet Sanz
Torre Baró serà el primer barri de la ciu-

tat que tindrà servei de bus a demanda. A
partir del desembre començarà una pro-

va pilot que durarà dos anys. Una bona
iniciativa per a un barri que fa anys que

pateix un aïllament denunciat pels veïns. 
pàgina 8

Festival de Blues
El Festival de Blues de Barcelona va tor-

nar a portar al pati de la seu del Districte,
els passats 13 i 14 de juliol, els concerts
més destacats de la seva programació. 

El públic de Nou Barris va poder gaudir
de sis grans actuacions en dos dies. 

pàgina 10

Mossos d’Esquadra
El president de l’AVV Ciutat Meridiana,
Filiberto Bravo, va ser cridat a declarar
l’11 de juliol després d’haver participat
en una protesta pel dret a l’habitatge.

Bravo denuncia que va rebre la citació
de la policia el dia abans a la nit. 

pàgina 8
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El SESE rep la documentació
per inscriure’s a la lliga EBA1

2 El Mercat de Montserrat 
estrena logotip fet a casa

La Roquetes Fashion & Food Week
viu una edició d’èxit

Nou Barris tindrà un parc infantil
dissenyat per nens 

Desarticulada una banda juvenil
violenta que actuava al districte
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Les claus

D’un partit independentista s’es-
pera que sigui conseqüent amb
el que predica, que és proclamar
la independència i fer-la efectiva
de seguida que una majoria so-
cial, expressada a les urnes, ho
permeti. Aquest és el procés po-
sat en marxa a Catalunya i que
l’Estat espanyol intenta liquidar
amb repressió i violència. No és
pas cap excentricitat voler auto-
determinar-se (de fet, tots els es-
tats ho fan), i ara fa tres anys els
escocesos van votar en referèn-
dum d’autodeterminació i no va
passar res. Tenien dret a inten-
tar-ho, arguments a favor i en
contra, i una ferma determinació
democràtica del conjunt de la
població. Què passa a casa nos-
tra? Doncs que se’ns neguen uns
drets, se’ns rebutgen uns argu-
ments i se’ns imposa per la força
un model d’estat. L’unionisme,
no ho oblidem, és tan legítim
com l’independentisme; ara bé,
sempre que es defensi des de la
pau i el respecte i les vies demo-
cràtiques. El que no és legítim
és esclafar urnes i rebentar caps
a cops de porra, coartar drets i
llibertats o inventar-se delictes
per empresonar en nom de la
"unitat d'Espanya" els qui no
pensen com tu.

De tot
per Salvi Pardàs

Elogi del mediterranisme
per @Modernetdemerda

Fa dos diumenges. Dos quarts
d'una de la nit. AP-7. Milers
de cotxes avancen, s'aturen,
tornen a avançar i tornen a
aturar-se, atrapats en una
cua quilomètrica que comen-
ça a l'altura del Montseny i
que acaba tan bon punt has
complert religiosament amb
les teves obligacions com a
ciutadà i, calla, com a català.

És una escena que es re-
peteix cada cap de setmana
d'estiu. I podria ser només un
suplici, però, estranyament,
també té un punt bell. Perquè
és la humanitat aquesta tan
nostra. Som nosaltres, gent
mediterrània, amfibis de sang
freda buscant l'escalfor del
sol, ànimes corruptes a la re-
cerca de cinc minuts més. Les
cues de les matinades de di-
umenge són la nostra identi-
tat, la carta de presentació
d'una gent tocada per la tra-
muntana i per la vida estival.
Allargar la cervesa, deixar que
el sopar agonitzi, la fresca del
carrer, la llum del capvespre,
el so del xiringuito, la cigarreta
i la copa, el paisatge lluny de
casa, la bossa per fer, un en-
torn cada vegada més solita-
ri, un rellotge que marca ho-
res laxes i un calendari que as-
senyala dilluns relatius.

No podem fer-hi més. El
clima i la terra ens guien.
Ens prenen de la mà i ens
porten fins a l'últim minut de

cap de setmana, taronja es-
premuda. Arribar tard a casa,
aparcar enmig de la nit, res-
situar les coses de qualsevol
manera, preparar l'endemà
per inèrcia, dormir malament,
llevar-te malament, tornar a
la feina amb la sal encara a la
pell i la mel als llavis.

Que no ens ho intentin
prendre, perquè no podran. A
aquestes alçades, no ens pren-
dran el que som. Cap reforma
horària passarà per sobre de
la tossuderia d'un poble, per
damunt d'aquesta ànsia per
retardar la caiguda. Ajornar-
la. Deixar-la per més tard.
Que sembli que podem vèncer
l'endemà. Que ens ho sembli,
almenys, mentre deixem que
caigui el sol.

El culte als vespres d'estiu
va arribar als nostres cors per
quedar-s'hi, el mediterranis-
me que hem mamat ja ens és
intrínsec, i a quarts d'una
de la matinada el lluïm or-
gullosos a la cua de l'AP-7.
Som allò, aquell col·lapse
acordeònic que neix de di-
verses victòries prèvies: la
del temps, la de l'estiu, la de
la fam i la vida. “Llevo tu luz
y tu olor por dondequiera
que vaya”, deia aquell. Les
duem fins a les últimes con-
seqüències, fins a les últi-
mes hores d'un diumenge de
juliol que no morirà fins que
mori la nit.

Les millors
perles

El fundador d’Amazon, Jeff Bezos, no és només la persona més
rica del món, sinó també la més rica de la història moderna. Se-
gons ha publicat l’índex de milionaris de Bloomberg, Bezos té

un patrimoni que supera els 128.000 milions d’euros. Ningú fins ara
havia aconseguit acumular una riquesa com aquesta. 

La Guàrdia Civil ha intervingut en un local de Cornellà un ex-
emplar de dragó de Komodo al qual li falta una mà i té la
cua tallada. Segons l’Europol, aquesta és la primera vega-

da que es recupera a Europa un animal d’aquesta espècie criat i
adquirit il·legalment.

Sergio Ramos i Pilar Rubio han donat recentment la notícia que
tots els seus seguidors esperaven des de fa anys: es casen. El
futbolista li ha demanat matrimoni en un romàntic i luxós so-

par del qual han mostrat els moments més especials a través de les
xarxes socials.

Monegal ha acusat Pellicer d’enaltir Croàcia per afavorir
l’independentisme català, després que TV3 apostés
per un documental de 3 minuts per obrir el TN amb

imatges històriques del perdedor de la final del Mundial de fut-
bol, un país que fa tot just 20 anys que és un Estat. 

L’embalsamador del dictador Francisco Franco ha assegurat que
té “la confiança que el cos estarà bé”, després que Pedro Sánc-
hez s’hagi ratificat en la seva intenció de treure’l del Valle de los

Caídos. Antonio Piga, un dels quatre homes que va tractar el cadà-
ver, considera que només “la deshidratació” el podria haver afectat.

Vist al Twitter

@carles_gonzalez: França campiona del
món. Un conjunt que, agradarà més o
menys, però sap a què juga i té un pla. Ha
estat el millor equip del mundial.

@QuimTorraiPla: La independència és
una causa justa i només fent efectiva la
república catalana tindrem el futur que
somniem per al nostre país.

#CridaNacional

@AdaColau: Tot el suport al fotoperiodista
@jordiborras davant aquesta agressió als
carrers de Barcelona. Barcelona és ciutat an-
tifeixista que rebutja tot tipus de violència.

#StopFeixisme #Grandeur
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Entrem a la recta final del seu
mandat. Governar la ciutat
ha estat com s’esperava?

Era difícil de preveure que ens to-
caria governar, no només una ciu-
tat tan gran i tan important com
Barcelona, sinó fer-ho en un dels
períodes de la democràcia recent
més complicats. Tant pel tema na-
cional, que ha marcat l’agenda po-
lítica bona part del mandat, com
també pel pitjor atemptat terrorista
que ha patit la ciutat en els darrers
30 anys.  Han passat coses que eren
impossibles de preveure.

Creu que el seu govern ha estat a
l’altura de les expectatives que
va generar?
Pel que fa a les mesures concretes
del programa, ja hem superat el
70% de compliment. Anem a bon
ritme. Però és evident que ens en-
frontem a temes estructurals que
no es poden resoldre en un sol
mandat i tenim diferents limita-
cions, com ara governar en mino-
ria. Això fa que algunes coses no
vagin tan de pressa com voldries. I
més enllà del programa, hem com-

plert amb el canvi d’agenda. El
canvi de prioritats, posar les perso-
nes al centre... En poc temps Barce-
lona és líder en inversió social i
transparència a tot l’Estat, ciutat
líder a Europa en polítiques de po-
bresa energètica, ara estrenem l’o-
perador energètic municipal, hem
fet un punt d’inflexió en les políti-
ques d’habitatge...

Ara que parla d’habitatge... Hi ha
força unanimitat que és el princi-
pal problema de la ciutat. Van ser
agosarats amb algunes prome-
ses que van fer?
Sincerament, crec que vam prome-
tre fer el màxim possible i estem
complint. Això no vol dir que el pro-
blema estigui resolt, evidentment.
Venim d’un problema estructural,
d’un dèficit de polítiques públiques
d’habitatge... Una política que no
s’ha fet en 40 anys no es resol en un
mandat, però l’important és que
s’ha capgirat la situació: s’ha multi-
plicat per quatre la inversió, hi ha 66
promocions d’habitatge en marxa...
Amb dos mandats preveiem doblar
el parc públic que ens vam trobar. I
la qüestió clau de l’habitatge, els llo-
guers, depèn de l’Estat.

Fa tres anys, en el seu programa
es queixaven que el preu mitjà

del lloguer fos de 702 euros i, se-
gons les últimes dades munici-
pals, a finals del 2017 era de 889
euros. La realitat és aquesta.
Totalment. Però nosaltres fem tot el
que està a les nostres mans. Hem
augmentat les ajudes al lloguer,
estem canviant la regulació perquè
no hi hagi cap ajuda a la rehabilita-
ció a un privat si no manté els preus
de lloguer... Tot el que està a les
mans de l’Ajuntament ho estem
utilitzant per combatre l’especula-
ció, i estem pressionant per canviar
la llei dels lloguers, que és estatal.

Una altra de les seves banderes era
la participació, “i en això estan fa-
llant”. Ho deia fa poc Ana Menén-
dez, presidenta de la FAVB. És així?
El moviment veïnal sempre ens ha
de demanar més i, per tant, ben-
vinguda sigui la crítica de la FAVB i
de qualsevol altra entitat.

La crítica era dura. Deia que els in-
fantilitzen i que estan farts de go-
mets.
Suposo que es referia a alguns
casos concrets, però segur que la
FAVB, i així em consta, valora molt
positivament que hem tirat enda-
vant demandes històriques en par-
ticipació que feia dècades que el
moviment veïnal demanava, com

ara un reglament de participació.
Entenc que la FAVB ens demani
més, perquè amb nosaltres ho ha
de fer. Sé que a un govern com el
nostre se li demana molt més que
a qualsevol altre, i em sembla bé. 

Sí? Té la sensació que li exigeixen
més que a altres governs?
Sí, segur. Perquè venim d’on venim
i nosaltres vam dir que prioritzaríem
la política per a aquells que més ho
necessitaven. I espero i dono per fet
que a nosaltres ens demanaran més
que a altres. I això està bé.

Els grups de l’oposició també són
exigents. Li han retret manca de
cintura política per arribar a acords.
Què els respon?
Malauradament, la política de par-
tits porta constantment a la crítica,
cosa que és estèril, absurda... I la ciu-
tadania n’està farta. Hem de supe-
rar la fase de la crítica partidista i
centrar-nos en la ciutat i en objec-
tius concrets. Però tot i aquestes di-
ficultats, hem desbloquejat grans
temes, com la Model, el pla urba-
nístic del Barça...

Aquest últim molt criticat per la
FAVB i per diverses entitats de la
zona.
Molt criticat per la FAVB però també

amb molt consens. S’ha guanyat
molt espai verd i públic, un munt
d’equipaments i s’ha rebaixat l’afec-
tació comercial. I no és l’únic exem-
ple que els volia posar.

Segueixi.
Aquest estiu arriba el metro a la Ma-
rina, Glòries i Sagrera s’han reactivat,
la cobertura de la ronda de Dalt, l’i-
nici de la pacificació de la Meri-
diana... I hem fet grans acords amb
els grups municipals que vull valo-
rar: el Pla de Barris, un pla de lluita
contra les desigualtats... Queda molt
per fer i no vull ser autocomplaent,
però hi ha un munt d’acords que els
partits farien bé d’atribuir-se’ls. Insis-
teixo, la política no pot reduir-se a la
crítica entre partits. 

Sembla que prefereix estalviar-
se retrets a l’oposició.
Prefereixo no entrar en el pim-pam-
pum. La ciutadania n’està farta.

Se la veu especialment molesta
amb això.
El que més m’ha decebut d’a-
quests tres anys és el rol dels par-
tits. S’hauria de reformar el sistema
de partits perquè responguin del
seu dia a dia a la ciutadania. També
per impulsar que l’oposició tingui
un paper més constructiu.4

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Oscar Murillo

“La ciutadania rebutjarà les
candidatures en clau nacional”
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3Vostè quan feia campanya era
molt dura amb el partit que go-
vernava... Li havia dit màfia.
Perquè hi ha casos de corrupció
que estan als jutjats. No m’ho he in-
ventat jo això de màfia. A CiU li he
dit màfia perquè era un partit que,
de forma organitzada i estructural,
va tenir multitud de casos de cor-
rupció gravíssims.  

També havia fet servir el mateix
adjectiu per parlar del PSC...
I m’havia referit a casos concrets de
corrupció a Ciutat Vella, al Palau de
la Música...

I després van governar junts.
Sí. Però nosaltres sempre ens hem
centrat en un programa, en acords
concrets i a fer que les males praxis
del passat no es tornin a produir. El
mandat de la ciutadania era diàleg i
pacte i la nostra responsabilitat era
fer acords. I els hem buscat amb les
forces d’esquerres. 

Parlant del PSC, ara és molt crític
amb vostès. Va ser una decisió en-
certada trencar el pacte amb ells?
Jo no volia que es trenqués cap
pacte. De fet, volia acords encara
més amplis amb ERC. Però el PSC
ha fet coses molt greus, com aban-
donar la seva tradició d’esquerres i
catalanista i ajuntar-se amb el PP
per fer una cosa tan inaudita en de-
mocràcia com és intervenir l’auto-
govern de Catalunya i avalar una
estratègia de repressió que ha por-
tat a tenir líders polítics a la presó.
El PSC està molt perdut. Amb la ir-
rupció de nous partits polítics fa
temps que està desorientat.

Queden 10 mesos per a les elec-
cions. Fa tres anys va guanyar en
54 dels 73 barris de la ciutat. Es
veu capaç de repetir aquests re-
sultats?
L’última paraula la tindrà la ciutada-
nia, però jo aspiro que la gent valori
el que hem fet en aquest mandat.
Espero, no només reeditar l’èxit que
vam obtenir, sinó ampliar el suport
per tenir més força per seguir amb
l’agenda de canvi. 

El 2015 l’onada de Podemos i
Pablo Iglesias estava a dalt de
tot. Ara sembla anar de baixada...
Més enllà d’això, les pròximes
eleccions municipals tindran un
grandíssim interès. De fet, ja s’està
veient ara, perquè hi ha gent que
un any abans ja està en campa-
nya. Tothom diu que la batalla de
Barcelona serà emocionant. La
ciutadania veu que les ciutats són
el lloc per millorar i reinventar les
nostres democràcies. Crec que la
política municipal en els pròxims
anys serà molt més sexi del que ha
estat en el passat. 

I en aquest escenari, què creu
que la pot perjudicar més: una
llista unitària independentista o
la possible irrupció de candidats
estrella com Manuel Valls?
Formen part del mateix. Hi ha par-
tits que creuen que no són prou
atractius en termes municipals i
tenen la temptació de traslladar el
bloqueig viscut a la política nacio-
nal a Barcelona. Seria un gran error
i els mateixos barcelonins ho impe-
diran. A Barcelona hi ha molt orgull
de ciutat i hi ha temes molt impor-
tants dels quals parlar. Aquelles
candidatures que es plantegin en
clau nacional, la mateixa ciutadania
les rebutjarà.  

A la ciutat hi ha molts temes im-
portants, ara ho deia. Un d’ells és
la situació de Ciutat Vella, sobre-
tot dels barris del Raval i el Gòtic.
Pateixen problemes lligats al trà-
fic de drogues i a la pressió im-
mobiliària. Arriben tard amb el
pla de xoc pactat amb Trias?
El tema del narcotràfic ens pre-
ocupa perquè és molt seriós. Però
no hem de permetre que s’estig-
matitzin el Raval, el Gòtic i Ciutat
Vella en el seu conjunt. El Raval és
un barri meravellós, que ha fet una
gran transformació. El narcotràfic
s’ha d’abordar d’arrel, és un tema
internacional que mou molts di-
ners i és competència dels Mossos
d’Esquadra. Va més enllà de la ciu-
tat. Estem parlant del Port, de l’ae-
roport, de xarxes internacionals...
La feina d’investigació policial s’ha
d’intensificar. 

Però l’Ajuntament també té res-
ponsabilitats al respecte.
I tant, i nosaltres som a peu de
carrer. Cada setmana s’entra en un
o dos pisos. Però el problema no
s’acaba aquí, perquè tenim una
aliança perversa entre narcotràfic
i especulació. Tenim desenes de
pisos buits de bancs i fons d’in-
versió. Per això pressionem la Ge-
neralitat i l’Estat per canviar la
legislació, perquè aquests pisos
buits haurien de ser per a lloguer.
Nosaltres, amb la Guàrdia Urbana,
hi hem posat més hores extres
que ningú, amb un cost de 12 mi-
lions d’euros. I ara afegirem 116
nous Guàrdies Urbans i la majoria

aniran a Ciutat Vella. Ningú pot dir
que no hem actuat, però no ho
podem fer sols. 

Precisament fa temps que els
sindicats de la Guàrdia Urbana i
diversos partits de l’oposició de-
nuncien que la plantilla del cos
és curta. Es parla d’un augment
necessari de fins a 500 agents.
Fem més ampliacions que mai,
però hem de pensar que venim de

la Llei Montoro, que ha restringit
competències.

D’acord, però de vegades es té la
sensació que tot és culpa de la
Generalitat o de l’Estat.
És que l’Estat també ha recentralit-
zat respecte dels municipis. Però
això no és una excusa, perquè nos-
altres hem actuat.

Canviem de tema. La unió del
tramvia no ha estat possible. Si
torna a ser alcaldessa, repensarà
el projecte o insistirà a aconse-
guir-lo?
Estic tan convençuda o més de la
necessitat d’unir el tramvia ara que
abans. Hi ha més consens que mai:
entitats, municipis de l’àrea metro-
politana, la Generalitat... Unir els
tramvies seria un salt endavant per
a la mobilitat de la ciutat. El pro-
blema és que l’ERC d’Alfred Bosch
va decidir no votar-hi a favor mal-
grat que ho portava al programa. 

Un altre dels grans temes de ciu-
tat és el turisme. “El turisme  ens
agrada molt”, deia fa dies, afe-
gint, certament, que té efectes
negatius. Ha canviat la seva visió
respecte d’aquest sector?
Segur que en tinc una visió més
completa i l’he enriquit. Ara bé,
pel que fa a la idea bàsica, segu-
eixo pensant el mateix i crec que
aquests anys al govern ens han

donat la raó. Quan vam entrar ens
van tractar de bojos per dir que
s’havia de regular el turisme i els
allotjaments turístics, que estaven
descontrolats. Tres anys després,
els hotelers diuen que Barcelona
és la ciutat que més actua contra
els pisos turístics il·legals. Avui
ningú discuteix la regulació que
hem fet ni les actuacions per tan-
car els il·legals. El problema no és
el turisme, és qui vol especular
amb l’habitatge per treure’n be-
neficis astronòmics amb aparta-
ments turístics il·legals.

Si l’any que ve guanya les elec-
cions i torna a ser alcaldessa, què
és el primer que farà?
Donar continuïtat al Pla de Barris i
consolidar polítiques de canvi, com
l’operador energètic, per exemple.
I impulsar la unió del tramvia i la fu-
nerària pública, que han quedat
pendents per partidisme.

Estaríem davant del segon i últim
mandat d’Ada Colau o n’hi podria
haver un tercer?
No he pensat a fer més de dos man-
dats en cap moment. Ara bé, falten
anys... Quan estiguem al final del
segon mandat serà el moment de
plantejar-s’ho, però ara com ara la
idea són dos mandats.<

“A Ciutat Vella
tenim una aliança

perversa entre
narcotràfic

i especulació”

Li han criticat certes afirmacions públiques sobre la seva
vida privada i afectiva, algunes en shows televisius...
Crec que cadascú ha de parlar de la seva vida privada, in-
closa la seva orientació sexual, quan vulgui, si és que vol, i
com vulgui. I això mai no és censurable perquè és una de-
cisió sobirana de cadascú. Anem malament si en una so-
cietat democràtica comencem a jutjar les persones perquè
parlin de la seva orientació sexual en l’àmbit que sigui.

Com es pren les crítiques que l’acusen de frivolitzar?
Quan ets una persona que té molta projecció pública
sempre hi ha algú que et qüestiona per algun motiu. 

Però la sorprenen?
Crec que denoten que determinats debats encara no els
tenim superats. Hi ha temes que sembla que siguin
tabús o que no estiguin totalment normalitzats. S’ha
avançat molt gràcies a la lluita de determinats col·lec-
tius, però queda molt per fer. 

Ens pot posar algun exemple de la disrupció que s’ha
trobat a l’Ajuntament per ser bisexual i d’origen humil?
Quan ets diferent del patró habitual (home, gran, heterose-
xual i que normalment s’ha mogut en àmbits de poder), in-
comodes. Quan arriba una dona a l’alcaldia, en aquest cas
bisexual, d’origen humil i que no s’ha mogut en els cercles
d’elit de la ciutat, es generen disrupcions. Però prefereixo
no posar exemples, perquè vull evitar la morbositat. 

La regidora Pin creu que explicar aquestes situacions 
és la millor manera de combatre-les. Fa poc denunciava
que era l’enèsima vegada que la tractaven de “noia”...
Sí... [Silenci]. A mi m’han arribat a dir nena i a tocar-me de
forma paternalista... Algun gran empresari o algun alt re-
presentant institucional que, com que s’incomoda per-
què no està acostumat a tractar amb algú tan normal,
diria jo, et toca la galta. I tu penses, què està fent?! Què
està fent?! Però bé, és una anècdota, i més enllà de l’a-
nècdota no vull alimentar la morbositat.

“M’han arribat 
a dir nena i a 

tocar-me la galta”

“No he pensat
a fer més de

dos mandats en cap
moment. Ara bé, 

falten anys...”

“Quan vam entrar
ens van tractar
de bojos per dir
que s’havia de 

regular el turisme”
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OCUPACIÓ4El projecte A-porta,
una comissió de seguiment que ha
tingut com a objectiu reflectir la
realitat sociolaboral de Can Pe-
guera, ha conclòs que la taxa d’a-
tur en aquest barri és del 42%. A
banda d’aquesta conclusió prin-
cipal, l’estudi també ha detectat
que un 65% de les persones que
treballen creuen que el seu sala-
ri no és suficient.

Aquest projecte, que es va
desplegar entre el novembre de
l’any passat i el maig d’aquest any,
ha permès enquestar gairebé el
70% dels veïns del barri, on hi
viuen una mica més de 2.000

persones. Així doncs, el perfil
mitjà de l’aturat és el d’una per-
sona d’entre 40 i 55 anys  amb es-
tudis primaris. Del conjut d’atu-
rats entrevistats, un 67% està
buscant feina, tot i que no en tro-
ben, mentre que un 13% no bus-
ca feina. Pel que a les prestacions
socials, un 55% no en rep cap. 

XIFRES PREOCUPANTS
En declaracions a Betevé, el pre-
sident de l’Associació de Veïns del

barri, Pep Ortiz, ha afirmat que les
xifres “ens han sorprès perquè hi
ha més misèria i pobresa de la que
crèiem”. Tot i això, Ortiz afegeix
que “les xifres són fredes i cal po-
sar-hi context per entedre-les”.

Un cop feta aquesta radio-
grafia, ara s’ha proposat crear
una cooperativa i fer una segona
fase del projecte, on treballadors
acompanyin els veïns aturats als
diversos serveis després de reco-
llir-los de casa seva.

Dos dels treballadors del projecte ‘A-porta’. Foto: CONFAVC

El 42% dels veïns del barri 
de Can Peguera estan a l’atur

» El projecte ‘A-porta’ ha radiografiat la realitat sociolaboral del barri
» Un 65% de les persones amb feina creuen que tenen un salari baix

Torre Baró serà el primer barri
que tindrà bus a demanda

TRANSPORT PÚBLIC4Torre Baró
ha estat el barri escollit per l’A-
juntament per posar en pràctica,
a partir del pròxim mes de des-
embre, el servei de bus a deman-
da. El servei permet que amb una
trucada o amb una aplicació de
mòbil n’hi hagi prou  per dema-
nar que l’autobús passi per una
determinada parada a una hora
concreta.

Des del Districte han explicat
que la prova pilot tindrà una du-
rada de dos anys. Posteriorment
s’analitzaran els resultats i la va-
loració dels usuaris per decidir si
s’implanta de forma definitiva. El
servei el prestarà un minibús
molt similar al bus de barri amb

el següent horari: feiners de 7.00
a 20.30; dissabtes de 8.00 a
20.30; i festius de 9.00 a 20.30.
El bus es podrà demanar en qual-
sevol moment de l’horari, tot i que
s’haurà de fer amb una antelació
de dues hores. L’usuari, un cop
hagi fet la petició, rebrà la con-
firmació i dos avisos posteriors, un
una hora abans i un altre quan fal-
tin 10 minuts perquè el bus el pas-
si a recollir. 

QUEIXES A VIRREI AMAT
D’altra banda, veïns de la plaça Vi-
rrei Amat han denunciat que,
des que funciona la nova xarxa or-
togonal, es produeix una satura-
ció de busos.

La Via Júlia és un dels punts 
de la ciutat amb més vitalitat

ESTUDI4La Via Júlia és un dels
punts amb més vitalitat urbana del
conjunt de Barcelona. Aquesta
és una de les conclusions d’un es-
tudi de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) publicat re-
centment que ha analitzat els es-
pais amb més vitalitat de la ciutat.

Així doncs, els responsables de
l’estudi, Xavier Delclòs i Carme
Miralles, a partir d’un índex que
ells mateixos han creat, han con-
clòs que a Barcelona la vitalitat ur-
bana no només es troba al centre
històric. A banda dels tres ‘corre-
dors’ de gran vitalitat que han tro-

bat  –un cap a Gràcia partint del
centre, un altre cap a la frontera
nord-est de l’Hospitalet i un ter-
cer que es bifurca al nord cap als
districtes d’Horta-Guinardó i Sant
Andreu – han detectat una alta
presència de vida urbana en  ba-
rris perifèrics que no necessària-
ment coincideixen amb un teixit
històric, com ara la Via Júlia. 

“Podem trobar entorns amb
una elevada vitalitat urbana en in-
drets més aviat perifèrics i en ba-
rris tradicionalment humils i, per
tant, no només al centre de la co-
nurbació”, explica Xavier Delclòs. 

Denuncien persecució a un
activista de Ciutat Meridiana

HABITATGE4La Federació d’As-
sociacions de Veïns de Barcelo-
na (FAVB) va denunciar el pas-
sat 11 de juliol “la persecució dels
que defensen el dret a l’habitat-
ge”, en referència a la citació po-
licial rebuda pel president de
l’AVV Ciutat Meridiana i acti-
vista pel dret a l’habitatge, Fili-
berto Bravo, després de la jor-
nada de protesta del 29 de juny
contra la subhasta d’immobles
de la Generalitat.

Bravo, juntament amb l’acti-
vista del col·lectiu ‘Aturem la
subhasta’, Bàrbara Roch, estava
citat per declarar l’11 de juliol, tot
i que es va acollir al dret de no
fer-ho. Tant ell com Roch van
explicar que havien rebut la ci-
tació el dia abans a la nit. Bra-
vo, a més, va afegir que el dia de
la protesta, que va tenir lloc a
Roquetes, només hi va acudir
“per explicar la situació de l’ha-
bitatge a Nou Barris”.

Política | Tensió entre espanyolistes i el CDR local
El pont de la Meridiana va ser el 21 de juliol l’escenari d’un enfrontament entre un grup espanyolista

que volia penjar una pancarta a favor de Tabàrnia i una vintena d’integrants del CDR local. Integrants
dels dos grups van haver de ser separats pels Mossos d’Esquadra perquè l’incident no anés a més.

2.000
és la xifra total
d’habitants 
que té el barri 
de Can Peguera

Bravo, a la dreta. Foto: 500x20
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Mural a favor de la llibertat
d’expressió a la Via Favència

ART4Nou Barris té des del
passat 20 de juliol un mural a
favor de la llibertat d’expressió.
Està  situat a les pistes Antoni
Gelabert, a la Via Favència, i in-
clou una cita del cantautor cubà
Pablo Milanés que diu el se-
güent: “Les idees es discuteixen,
no s’empresonen”.

El mural és obra de l’artista
Roc Blackblock i es va fer en el
marc dels actes de ‘L’Estiu, al
Pati!’, el festival de cultura que
va tenir lloc al districte entre el
30 de juny i el 22 de juliol. El
mateix artista explica que  el
mural vol reflectir que defensar
la llibertat d’expressió és “de-
fensar l’entesa” i, al mateix
temps, reivindicar que l’impor-
tant és “poder dir les coses”

amb indiferència de si s’hi està
d’acord o no. L’obra fa 15 metres
d’amplada per sis d’alçada i van
fer falta tres dies per pintar-la.

Roc Blackblock és un artista
urbà que es dedica professional-
ment a la pintura des de fa qua-
tre anys. A Nou Barris ha dut a
terme diversos treballs, com ara
l’Ateneu Popular Nou Barris, que
ha pintat en diverses ocasions, o
la façana del casal de joves de Ro-
quetes. Fora de Nou Barris tam-
bé ha fet nombrosos treballs,
com el de fa dues setmanes a la
Casa del Mig, al parc de l’Espan-
ya industrial, quan va pintar un
mural commemoratiu del cente-
nari del congrés de Sants de 1918
sobre el moviment obrer i la
Barcelona industrial.

FESTIVAL4El pati de la seu del
Districte va acollir els passats
dies 13 i 14 de juliol els plats forts
de la programació de la 16a edi-
ció del Festival de Blues de Bar-
celona. Van ser dues nits de blues
durant les quals el públic va po-
der gaudir de dues vetllades d’un
alt nivell musical.

El primer dels dos dies va
arrencar amb l’actuació de
Johnny Big Stone & The Blues
Workers, que van demostrar
que són una de les millors ban-
des del panorama local. Tot se-
guit va arribar el torn de Kenny
Neal, un dels grans noms de
l’escena internacional. Origina-
ri de Louisiana, Neal és el fill del
llegendari harmonicista Rafuel
Neal i té una sòlida trajectòria de
més de 20 anys en solitari, amb

‘Bloodline’ com el seu darrer
treball. Després de Neal va arri-
bar el torn d’una altra llegenda,
Joe Louis Walker. Walker, que
va ser l’encarregat de tancar la

primera jornada, és membre del
Blues Hall of Fame i quatre ve-
gades guanya dor dels Blues Mu-
sic Awards. Tot i una trajectòria
de més de mig segle a dalt dels
escenaris, va demostrar que con-
tinua en plena forma.

COMIAT DE NIVELL
La segona i última jornada va co-
mençar amb el concert de Keith
Dunn & Balta Bordoy. Dunn,
harmonicista, cantant, compo-
sitor i productor, és una llegenda
viva del blues. Amb una trajectò-
ria de més de 30 anys, va acon-
seguir transmetre l’essència del

blues amb tota la seva força i pu-
resa. La segona actuació de la nit
va ser la de Rob Stone & The Bo-
ogiers. Stone és un dels harmo ni-
cistes més joves en l’actual esce-
na del blues internacio nal. Durant
el concert va complir la seva fama
d’oferir recitals plens d’adrenali-
na, en aquesta ocasió acompan-
yat del quartet de David Giorce-
lli, un dels màxims exponents
pel que fa al piano blues i boogie
woogie al nostre país. 

Per últim, els Travellin’ Bro-
thers, formats l’any 2003 al País
Basc, van ser els encarregats de
tancar el festival. 

Joe Louis Walker, un dels protagonistes del Festival de Blues. Foto: Arxiu

Nou Barris viu una doble
jornada amb el millor blues

Kenny Neal i Joe Louis
Walker van ser dos dels
grans noms que van
passar per Nou Barris

Una imatge del mural pintat recentment. Foto: Fer Alcalá
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ESTIU4L’agost és, tradicional-
ment, el mes en què abaixem la per-
siana. Malgrat que la ciutat ja no es-
devé aquella mena de desert d’anys
enrere, sí que és cert que encara és
el preferit per fer vacances. Per atu-
rar-nos, descansar tant com pu-
guem (o ens deixin), per agafar for-
ces i gaudir d’aquell bon llibre, d’a-
quella sèrie pendent, de la piscina, del
mar, de la muntanya. És el moment
de fer aquell viatge, o aquella visita
a la família que tenim lluny.  

Ara bé, si pel que sigui us heu de
quedar a Nou Barris, que ningú s’a-
moïni. Les activitats culturals i d’oci
decauen, no ens enganyem, però no
s’aturen del tot. Ni de bon tros. A Nou
Barris podeu passar un estiu entre-
tingut. Tot és proposar-s’ho i estar
atents a l’agenda. Fixeu-vos-hi. 

‘OPERACIÓN SOLETE’
D’entrada, a Roquetes, podem dir
sense por a equivocar-nos que a l’a-
gost obren cada dia. Aquí, cada any
programen l’‘Operación Solete’. Un
títol ben explícit que és una invitació
al lleure i la diversió. Trobareu tota la
informació en qualsevol de les enti-
tats que formen part del Pla Comu-
nitari de Roquetes. En qualsevol cas,
sapigueu que s’hi han programat des
de campionats de videojoc, bingo i
dòmino, sopars, excursions a la mun-
tanya, un Got Talent –un concurs en
què persones anònimes mostren el
seu talent–, cinema a la fresca, es-
pectacles de flamenc i d’humor, pe-

tanca i un festival de cors. Àmplia va-
rietat, doncs, perquè quedin ben co-
berts tots els gustos. I en la millor
companyia i el millor ambient. 

INFANTS I MEDI AMBIENT
Una mica més amunt, a la Zona
Nord, també hi ha activitats progra-
mades. D’entrada, el Casal Infantil Ciu-
tat Meridiana, que es fa de l’1 al 24
d’agost, de 10 a 14 h, és gratuït i, aten-
ció, no necessita inscripció prèvia. N’hi
ha prou que el primer dia el nen o

nena vagi acompanyat del tutor le-
gal per signar una autorització. Us
deixem un telèfon, 697 710 344, i una
adreça de correu electrònic cizona-
nord@gmail.com.

A més, a la mateixa Zona Nord,
les places es converteixen totes les
tardes en espais de joc per a la mai-
nada. De les sis de la tarda a les nou
del vespre, les places Eucaliptus,
Roja, Verda, del Metro, Primer de
Maig, i també el Rec Comtal, esde-
venen de dilluns a divendres un es-
pai de dinamització ludicoesporti-
va. Al mateix Rec Comtal, a més, els
caps de setmana fins al 2 de se-

tembre també s’hi fan activitats
d’aquesta mena.

Si sou més de quedar-vos en un
espai tancat, sapigueu també que el
Centre Cívic Zona Nord obre totes les
tardes de dilluns a dissabte, de les
cinc de la tarda a les nou del vespre,
fins al 14 d’agost. Aquí hi trobareu es-
pais, recursos o bucs d’assaig. 

Ah! I sapigueu que pel 29 d’a-
gost hi ha programada una sortida
al parc d’atraccions del Tibidabo. Us
hi podeu inscriure fins al 10 d’agost
al projecte ICI, a la plaça Eucaliptus
3, local 2. 

D’altra banda, l’Ateneu de Fa-
bricació de Ciutat Meridiana i l’as-
sociació La Indomable també pro-
gramen activitats familiars durant el
mes d’agost a la zona nord i al Rec
Comtal de Vallbona es duran a ter-
me activitats lúdiques i esportives du-
rant els caps de setmana.

Seguim, que no hem acabat
pas. Al Castell de Torre Baró hi tro-
bareu tallers per a infants i joves el
cap de setmana del 4 i 5 d’agost i del
25 i 26 d’agost. Cal fer reserva a cas-
tell_torrebaro@bcn.cat o per what-
sapp al 664 044 079. També es faran
rutes guiades el 4 i 28 d’agost, Coll-
serola inèdita; el 23 d’agost, del Cas-
tell a la Font Muguera; 25 d’agost, se-
guint la petjada de l’aigua (persones
adultes); 2 i 26 d’agost, l’entorn del
castell; 21 i 30 d’agost, itinerapp: Bar-
celona des de les alçades (persones
adultes). Podreu fer reserva a cas-
tell_torrebaro@bcn.cat

Nou Barris no tanca a l’agost
» El districte acull diferents activitats per a tots aquells veïns que no marxin de vacances

» L’oferta és molt variada i inclou música, jocs, àpats populars i cinema a la fresca, entre d’altres

EQUIPAMENTS4Permeteu-
nos un petit apunt sobre les bi-
blioteques. La de Vilapicina i la To-
rre Llobeta obrirà tot l’agost. Aquí,
a més, el dia 9 hi tindrà lloc a les sis
de la tarda l’activitat ‘La llibreta sín-
dria’, on cada participant crearà i en-
quadernarà la seva pròpia llibreta,
amb materials reciclats, i es co-
mentaran idees per escriure-hi un
petit diari d’estiu. L’activitat està
pensada per a nens i nenes a par-
tir dels 9 anys. No hi haurà cap al-
tra biblioteca oberta a l’agost, ex-
cepte la de la Zona Nord, que re-
obrirà portes el dia 16. Una última

recomanació: feu el que feu aquest
agost, gaudiu-lo! Us ho teniu ben
merescut!

INFORMACIÓ AL WEB
Si voleu tenir al vostre abast tota la
informació, la trobareu al web del
districte: https://ajuntament.bar-
celona.cat/noubarris/ca/. A l’apar-
tat notícies, hi ha informació sobre
l’‘Operación Solete’ i les activitats
d’estiu a la Zona Nord. També us re-
comanem que doneu una ullada
a l’agenda d’activitats i tallers de ju-
liol i agost, que trobareu dins de l’a-
partat ‘Guia del Districte’. 

Biblioteques de ‘guàrdia’

A les places de la
Zona Nord hi haurà
activitats dirigides

Els barris del districte acullen activitats al llarg de l’estiu, com ara ‘L’Estiu, al Pati!’, que programa diferents concerts (a baix a la dreta). Fotos: Districte

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



| 12

Juliol 2018línianoubarris.cat

4El Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en marxa el
nou Protocol de seguiment de
l’embaràs a Catalunya, que pretén
desmedicalitzar l’atenció a les
gestants tant com sigui possible
i oferir, alhora, les activitats pre-
ventives i de promoció de la sa-
lut més adients a cada moment. 

El nou Protocol, que actualit-
za el del 2005, està dotat amb
més de 330.000 euros i s’aplica-
rà de forma progressiva. Princi-
palment, s’adreça als embarassos
que tenen la consideració de
normals, que són la majoria a Ca-
talunya, però a la vegada inclou
recomanacions adients per a tots
els nivells de risc que es puguin
donar.

El document detalla un ca-
lendari molt més pautat de les vi-
sites i actuacions a realitzar i s’a-
vança la primera visita abans de
les 10 primeres setmanes de ges-
tació, la qual fins ara es feia abans
de les 12 setmanes. D’altra ban-

da, s’eviten exploracions inne-
cessàries com l’exploració ma-
mària o el tacte vaginal.

Una de les principals novetats
és la incorporació de la prova de
l’ADN fetal en sang materna per
detectar anomalies cromosòmi-
ques, com la síndrome de Down,
la de Patau o la d’Edwards, que
són les més freqüents. Aquesta

prova pot evitar fins a 1.200 pro-
cediments invasius a l’any (biòp-
sia o amniocentesi), les quals com-
porten un cert risc d’avortament. 

El test consisteix en una anà-
lisi de sang de la mare per de-
tectar-hi cèl·lules del fetus i po-

der analitzar-ne l’ADN. S’oferirà a
les gestants que presentin un risc
alt i intermedi, després del triple
screening o test combinat de cri-
bratge bioquímic i ecogràfic que
es fa al primer trimestre d’em-
baràs. 

La prova dona una certesa del
99% i això suposarà una gran
seguretat en els casos negatius,
mentre que en els positius
s’haurà de confirmar amb les
proves invasives. Aquest test es
començarà a aplicar a partir de
setembre per a les gestants amb
alt risc i posteriorment s’amplia-
rà de forma progressiva a les de
risc intermedi. Fins ara, a les ges-
tants amb un risc alt se’ls oferia
únicament la possibilitat de fer
una amniocentesi o una biòpsia
de còrion, mentre que a partir
d’ara se’ls oferirà la possibilitat de
triar entre la prova invasiva di-
rectament o bé fer-se la prova de
l’ADN fetal en sang materna com
a pas previ. A les gestants de

risc intermedi que fins ara no
se’ls feia cap prova, a partir d’a-
quest nou protocol se’ls oferirà la
possibilitat de fer-se també la
prova de l’ADN.

SALUT MENTAL
Una altra de les novetats del Pro-
tocol és el seguiment durant tot
l’embaràs i el postpart del be-

nestar emocional de la mare, i
s’incorpora un cribratge siste-
màtic universal per detectar es-
tats depressius i ansiosos. Aques-
ta avaluació es porta a terme a
través d’un qüestionari anomenat
de Wholey que el llevador o lle-

vadora fa a totes les gestants
durant diferents moments de
l’embaràs i del postpart. En cas
que s’identifiqui el risc de patir al-
gun símptoma de depressió o an-
sietat, es deriva la dona a l’aten-
ció especialitzada perquè pugui
fer el tractament adequat.

S’estima que una de cada
quatre embarassades podria pa-
tir un problema de salut men-
tal –els més comuns: l’ansietat i
la depressió–; una de cada deu
una depressió postpart i una de
cada mil presentarà una malal-
tia aguda greu com la psicosi
postpart. 

VIOLÈNCIA MASCLISTA
El nou Protocol també inclou un
cribratge universal a totes les
gestants per detectar i atendre si-
tuacions de violència masclista.
Cada professional haurà de trobar
la manera més adient per fer el
qüestionari a la dona per tal que
rebi l’atenció més adequada.

Cuidant l’embaràs
» La Generalitat posa en marxa el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya

» Uns qüestionaris detectaran problemes de salut mental i situacions de violència masclista

S’avança la primera
visita abans de les 10
setmanes de gestació

Serveis

canalsalut.gencat.cat

S’hi inclou la prova 
de l’ADN fetal per 
detectar anomalies



13 | 

Juliol 2018 línianoubarris.catServeis

El Protocol també incorpora
millores en la detecció i actuació
en casos de consum de tabac, al-
cohol i altres drogues. A més, re-
cull les actualitzacions d’alguns
cribratges de malalties emer-
gents, com la del virus del Zika o
la malaltia de Chagas. Al mateix
temps, s’elimina el cribratge uni-
versal en algunes determina-
cions, com ara la toxoplasmosi,
per a les quals no hi ha evidèn-
cia, i s’insisteix en les recomana-
cions dietètiques i higièniques
per prevenir-la.

D’altra banda, també s’in-
clou al Protocol la recomanació
de les vacunacions contra la tos
ferina i contra la grip per a les do-
nes gestants. I, finalment, cal
esmentar que s’hi reforça el pa-
per de la parella o de les perso-
nes de l’entorn més proper de la
dona en el seguiment de l’em-
baràs. L’objectiu és que s’impli-
quin i participin en les visites de
control i seguiment de l’embaràs,

així com en les classes de pre-
paració al part.

Aquests són alguns dels as-
pectes més destacats del Protocol

elaborat pel Departament de Salut
i que ha comptat amb la participa-
ció de més de 180 professionals i
amb el suport de l’Associació Cata-
lana de Llevadores i la Societat Ca-
talana d’Obstetrícia i Ginecologia.<

4La natalitat ha baixat un 20% els últims 10
anys fins a arribar als 67.118 naixements el
2017. Paral·lelament, el nombre de dones
que tenen fills cada vegada més tard ha aug-
mentat als països europeus. A Catalunya,
l’any 2016, el percentatge de gestants amb
edats de més de 34 anys se situava al voltant
del 40%, concretament un 38,3%, segons da-
des del Registre de salut maternoinfantil del
Departament de Salut.

La dificultat en el moment del part –vagi-
nal respecte a cesària– també resulta incre-
mentada amb l’edat materna i, a Catalunya,
s’observa que el percentatge de cesàries se si-
tua en el 27,4%. No obstant això, hi ha un aug-

ment de les conductes saludables, com l’aug-
ment de l’inici de l’alletament matern, que se
situa entorn del 90%, o la disminució del con-
sum de tabac, que passa del 22,5% a l’inici de
l’embaràs al 12,4% després del part.

També és una bona dada la disminució de
més d’un 25% en els darrers tres anys de la
taxa d’embarassos en les adolescents, que ha
passat d’un 22,8 per mil el 2013 al 16,7 per
mil el 2016.

L’increment de l’edat de les gestants i les
gestacions múltiples, que el 2016 es van si-
tuar en el 5,6%, podrien ser dos dels motius
que explicarien que un 7,6% dels nadons si-
guin de pes baix.<

canalsalut.gencat.cat

La natalitat, en xifres
» Els naixements han baixat un 20% els últims 10 anys
» Un 40% de les dones tenen fills a partir dels 34 anys

DIABETIS: MILLORA
DE LA DETECCIÓ

4El nou Protocol també
inclou una modificació del
cribratge de la diabetis. A les
dones amb factors de risc
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta ma-
laltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les pri-
meres visites amb l’objectiu
de detectar hiperglucèmies.
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Entitats veïnals estudien impugnar la nova l’ordenança de terrasses de la ciutat

Impugnació a la vista?
ESPAI PÚBLIC/ La nova ordenança de te-
rrasses que el govern d’Ada Colau i el
Gremi de Restauració de Barcelona han
pactat i que es va aprovar en el Ple del pas-
sat 29 de juny podria ser impugnada. Així
ho va anunciar el mateix dia, en un comu-
nicat que va publicar al seu portal web, la
FAVB.

La federació, juntament amb entitats
com la Plataforma Carrers per a Tothom
(que agrupa entitats de vianants i de perso-
nes amb diverses discapacitats) o l’Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS), entre altres, mostra el seu desacord
amb l’aprovació d’aquest acord i lamenta
que només els regidors de la CUP hi hagin
votat en contra. I és que les explicacions del
govern municipal, que va assegurar que
després d’aquest acord els canvis en la dis-
tribució de les terrasses s’adaptarien a les
necessitats reals dels veïns de la ciutat, no
convencen les entitats. De fet, la FAVB con-
sidera aquest pacte ”una regressió de l’or-
denança vigent, feta a mida dels interessos
del lobbydels restauradors“.

MANCANCES EN ACCESSIBILITAT
Un dels arguments que fan servir la FAVB i
la resta d’entitats per mostrar la seva dis-
conformitat amb l’acord és el “retrocés in-
admissible” que suposa per a les persones
amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.
En aquest sentit, creuen que la nova orde-
nança “obriria la possibilitat d'escurçar dis-
tàncies lliures de pas a les voreres i la
manca d'obligació de separar les terrasses
de les façanes, especialment en els indrets
que s’anomenen singulars”.

Aquesta situació afectaria, principal-
ment, els cecs i les persones que van en ca-
dira de rodes. Els primers necessiten seguir
les façanes dels edificis per orientar-se en
els seus trajectes, mentre que el segon
col·lectiu veuria com es redueix l’espai
que, per llei, està establert que necessiten
per poder desplaçar-se amb garanties i se-
guretat.

“L’ESPAI PÚBLIC, EN MANS PRIVADES”
La FAVB i la resta d’entitats denunciants
també exposen, per argumentar la seva
negativa a l’ordenança, que aquesta pro-
vocarà una major ocupació de l'espai pú-

blic amb finalitats privades i que farà que
alguns elements del mobiliari urbà, com
els bancs, s’hagin de moure.

Segons els denunciants, en aquesta
nova ordenança “es repeteix el mateix
patró que en el projecte de l’Espai Barça:
els lobbies de la ciutat dicten l’agenda de
l’Ajuntament i hi ha una gran manca de
participació i de transparència”.

Així, per tots aquests motius, les enti-
tats s’estan plantejant presentar una im-
pugnació a la nova ordenança.

REIVINDICACIÓ/ L’objectiu era evitar la seva celebració,
però finalment només van aconseguir endarrerir-la dues
hores. El passat dia 4, un centenar de membres d’Aturem
la subhasta es van concentrar a les portes del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
l’Hospitalet per demanar que la subhasta de 46 immobles
d’herències intestades que té la Generalitat no se celebrés.

Els representants de les associacions que defensen el
dret a l’habitatge (integrats en Aturem la subhasta) van fer
una cadena humana per intentar que els potencials com-
pradors no accedissin a la sala on estava previst celebrar
la subhasta. Alguns d’aquests van fer marxa enrere, però
en diferents moments del matí les brigades dels Mossos
d’Esquadra que es van desplaçar fins a la zona van carre-
gar contra els manifestants per obrir pas als compradors.

Finalment, la Generalitat va poder adjudicar 27 dels 46
immobles que tenia i va aconseguir recaptar una xifra prò-
xima als 4 milions d’euros.

DESNONAMENT AL CLOT
Un dels habitatges que se subhastaven era al barri del Clot,
i havia estat ocupat uns dies abans. El mateix dia 4, els Mos-
sos van desnonar les persones que hi havia dins, en una jor-
nada marcada també per les protestes dels veïns.

Concentració d’Aturem la subhasta
contra la venda de 46 immobles públics HABITATGE/ El projecte Mudances de protesta, impulsat

per la FAVB i la cooperativa Alencop, ha estrenat un nou
portal web. Aquesta eina de comunicació vol servir com
a altaveu de denúncia pública i col·lectiva dels desnona-
ments invisibles i com a eina de suport als afectats.

A la pàgina (www.mudancesdeprotesta.cat) s’expliquen
les raons de ser del projecte, s’exposa qui hi ha al darre-
re de la iniciativa, es donen les indicacions per organitzar-
ne una, es mostren diferents exemples que s’han organitzat
i vídeos de suport (de perfils diferents, com el líder de Ma-
rea Pensionista, Domiciano Sandoval, o l’actor David Ver-
daguer) i s’habilita un apartat perquè tothom qui vulgui
pugui contactar amb els responsables del projecte.

Mudances de protesta
estrena un portal web

Els denunciants creuen
que l’ordenança està

feta a mida per al
Gremi de Restauradors
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TURISME/ L’Assemblea de Barris
per a un Turisme Sostenible
(ABTS) va celebrar, el passat di-
mecres 11, la xerrada-debat ano-
menada Quan et fan fora del ba-
rri. Turisme versus vida quotidiana.

Agustín Cócola, investigador
de post-doctorat d’Estudis Geo-
gràfics a la Universitat de Lis-
boa, va ser el principal ponent de
la jornada, que va arrencar a les
sis de la tarda a la plaça Sant Fe-
lip Neri. Cócola va parlarà dels di-
ferents casos de gentrificació,
als barris de la ciutat i a altres
punts de l’Estat i d’Europa, i de les
possibilitats que existeixen o que
s’estan contemplant per lluitar
contra aquest fenomen.

Una xerrada-debat
organitzada 
per l’ABTS

MOBILITAT/ L’Associació de Veïns i Veïnes
del Poblenou ha aprofitat la inauguració de
tres noves línies de bus al conjunt de la ciu-
tat, en el marc de la implementació de la
nova xarxa de bus, per denunciar que el
barri “segueix amb un transport públic
molt insuficient”.

Des de l’entitat recorden que a mitjans
del 2017, amb la implementació d’una fase
de la nova xarxa de bus, es van suprimir lí-
nies que van deixar “zones desateses” tot i
la posada en marxa d’altres. Aquestes
zones, expliquen, són dues: la compresa
entre els carrers Espronceda, Bac de Roda i
Marroc, Tànger i Almogàvers, per damunt
de Pere IV, que “des del novembre no té cap
línia al centre”, i la que va de Pujades i Llull
fins a Selva de Mar. Aquesta última “estava

coberta per l’H14 i la 36, una línia d’alta fre-
qüència i una altra amb poc servei, i ara
tenen la B20 cada 20 minuts i la 136 cada
30 minuts”, afegeixen des de l’entitat, que
lamenten que aquestes zones “haurien ex-
perimentat una millora substancial amb la
connexió del tramvia per tota la Diagonal”.

Els veïns demanen que es faci “una anà-
lisi detallada de les cobertures territorials i
horàries del transport públic diürn i noc-
turn al Poblenou”, alhora que recorden que
també cal solucionar “la mancança de ser-
veis de transport públic adients per acce-
dir als CAP i hospitals”. En aquesta línia,
demanen estudiar la creació d’un servei de
transport a la demanda ‘porta-parada’, que
hauria de servir per recollir a casa seva als
usuaris del CAP o l’hospital.

Veïns del Poblenou denuncien 
manca de transport públic al barri

EQUIPAMENTS/ El passat dis-
sabte 21 de juliol es va celebrar
una nova jornada participativa
veïnal per definir els usos del fu-
tur ateneu de Sagrada Família. 

El grup Ateneu Barri va im-
pulsar la trobada, que es va po-
sar en marxa a les 10 del matí, i en
la qual es va acordar posar en
marxa l’entitat gestora de l’equi-
pament i es van tractar diferents
temes sobre la futura comuni-
cació i la imatge de l’ateneu.

En els pròxims mesos se ce-
lebraran més trobades d’aques-
ta mena perquè els veïns conti-
nuïn organitzant el funciona-
ment de l’ateneu, que podria
obrir cap a finals d’any.

Jornada oberta pel
futur ateneu de la
Sagrada Família

SALUT/ La darrera reunió men-
sual de la Comissió en Defensa de
la Sanitat Pública de la FAVB, que
es va celebrar a finals del mes de
juny, va tenir com a debat prin-
cipal el model sobre l’atenció
primària de salut de la ciutat.

En la jornada, en la qual van
participar professionals com Te-
resa Martínez, metgessa i mem-
bre de la FAVB, Francesca Zapater,
metgessa i membre de FOCAP, es
va parlar sobre quin hauria de ser
el model d'atenció primària que
aportaria més salut als pacients i
la població en general i que, al
mateix temps, pogués contribuir
a garantir la continuïtat d'un sis-
tema sanitari públic.

Debaten sobre 
el model d’atenció
primària de la ciutat

“Ni incivisme ni contaminació”: 
els veïns del Fòrum tornen a alçar la veu
MANIFESTACIÓ/ Veïns del Fòrum
es van manifestar el passat dijous 5
a la plaça Llevant per expressar el
seu rebuig a les diferents proble-
màtiques que, diuen, els toca patir
pel fet de viure a la zona.

Sota el lema L’entorn del Fòrum
diu prou, els concentrats van de-
nunciar els problemes relacionats
amb “els sorolls, l’incivisme i la
contaminació”. Pel que fa als dos
primers, en els darrers anys, les di-
ferents entitats veïnals com Zona
Fòrum o l’Associació de Veïns Ba-
rris Maresme denuncien que l’alta
concentració d’esdeveniments,
sobretot festivals de música, que
acull el Fòrum “condicionen i limi-
ten el dret al descans de les per-
sones i la convivència en els
espais públics comuns”.

Respecte a la contaminació,
les mateixes entitats i altres
col·lectius implicats en aquestes
reivindicacions, com la Plata-
forma Aire Net, denuncien que la
incineradora de Tersa supera els lí-
mits d’emissió de partícules con-
taminants que està permesa. De
fet, una denúncia presentada  per
Aire Net ha provocat que la Fisca-
lia de Medi Ambient hagi obert
una investigació sobre els nivells
de contaminació que genera la
incineradora. 

Paral·lelament, el mateix dia 5,
aquestes associacions i altres en-
titats ecologistes van acusar l’A-
juntament d’“enganyar” amb la
nova empresa elèctrica pública.
S’oposen al fet que l’empresa s’a-
limenti en més d’un 98% de l’e-
nergia que es produeix pels
residus de la planta del Fòrum. De

fet, per referir-se a tot el que es
produeix a la planta, en lloc d’e-
nergia verda, s’hi refereixen com
energia negra. 

“GAT PER LLEBRE”
En aquest sentit, dies abans de la
concentració, al portal web d’E-
cologistes en Acció es va publicar
el comunicat Gat per llebre, un
text en el qual ja s’exposava que
el moviment veïnal i ecologista de
la ciutat i d’altres municipis de l’À-
rea Metropolitana estan en con-
tra que  l’electricitat generada a la
incineradora de Barcelona sigui
comercialitzada per l’Ajuntament

de Barcelona com si fos energia
renovable.

De fet, el manifest va més
enllà i assegura que es tracta
d’una “enganyifa contrària als
objectius expressats al mateix
programa electoral de Barcelona
en Comú” i que, si aquesta elec-
tricitat negra continua sent con-
siderada verda per part dels
responsables de l’Ajuntament,
denunciaran la responsabilitat de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) encapçalada per Ada Colau
com a presidenta i Eloi Badia com
vicepresident de medi ambient.

Els veïns diuen que
quan se celebren

concerts no poden
descansar
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Mercat de la Trinitat | Vals de compra
El Mercat de la Trinitat ha posat en marxa una campanya que premia la fidelitat dels seus clients. 

Els 25 primers clients que reuneixin tiquets per un valor de 200 euros de compres fetes a les parades 
del mercat reben un val de compra de 20 euros. La resta participaran en un sorteig de regals.  

INICIATIVA4Els comerços de
proximitat dels diferents eixos de
la ciutat i dels mercats munici-
pals han creat per primera ve-
gada una targeta unificada de fi-
delització de clients. Es podrà fer
servir a tots els establiments de
la ciutat que estiguin associats als
eixos comercials i als mercats.

La targeta, batejada amb el
nom de Viba.Barcelona (“Viu a
Barcelona, viu al barri”) podrà fun-
cionar físicament o a través del te-
lèfon mòbil. Es posarà en marxa
a la tardor a l’Eixample i s’anirà
ampliant a altres districtes de la
ciutat, a mesura que les entitats co-
mercials i de paradistes dels mer-
cats es vagin afegint al sistema.

Durant l’acte de la presenta-
ció d’aquesta iniciativa, fet a l’A- juntament, l’alcaldessa Colau va

afirmar que “en plena actualit-
zació digital de la qual Barcelona
ja n’és un referent, aquest comerç
de proximitat, de llarga història,
s’ha d’actualitzar, i l’Ajuntament
ha d’acompanyar-lo perquè pu-
gui aprofitar totes les oportunitats
que es presenten”. La targeta es
podrà posar en marxa, amb el su-

port de l’Ajuntament, gràcies a
l’acord entre la Fundació Barce-
lona Comerç, Barcelona Oberta,
la Federació de Gremis Detallis-
tes de Productes Alimenticis i As-
sociacions de Concessionaris de
Mercats de Catalunya (FE-
GRAM), l’Associació de Mercats
Municipals de Catalunya (AMC)
i PIMEC Comerç.

Acte de la presentació de la nova targeta. Foto: Ajuntament

El comerç local crea una targeta
per fidelitzar els seus clients

La nova targeta de
fidelització es posarà
en marxa a partir de 
la tardor a l’Eixample 

La patronal vol el mateix
horari d’obertura tot l’any

LEGISLACIÓ4Diferents asso-
ciacions que representen el pe-
tit i mitjà comerç de Catalunya
asseguren que la decisió políti-
ca d’introduir dos horaris dife-
rents, un d’hivern i un d’estiu, a
la Llei de Comerç, Serveis i Fira
va ser un error.

La patronal dels botiguers
considera que aquesta diferèn-
cia d’horaris segons la tempo-
rada provoca una situació de
desconcert entre els consumi-
dors i els mateixos comerciants.
També afegeixen que va ser
aprovada en última instància i

sense consensuar-la amb els re-
presentants del sector.

És per això que PIMECo-
merç, CEDAC, ABCCAT i Barce-
lona Oberta demanen que la le-
gislació contempli un mateix ho-
rari unificat a l’hivern i a l’estiu.

Els comerciants proposen
que es pugui obrir entre les
6:30 hores del matí i les 21:30
hores de la nit, una mitjana
entre l’horari d’hivern, que és de
6 del matí fins a les 9 del vespre,
i el d’estiu, que permet l’ober-
tura dels comerços de 7 del
matí a 10 de la nit.
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El SESE ja coneix el seu
calendari per a la lliga EBA

Dissabte 22 de setembre. Aques-
ta data està marcada en vermell
al calendari dels jugadors, el cos
tècnic i els aficionats del SESE,
perquè serà quan l’equip blau de-
butarà a la lliga EBA. Un des-
plaçament a Can Serra, la pista de
la UE Barberà, serà el primer
partit que el conjunt de Carlos
Espona disputarà en la història
del club en categoria estatal.

Per veure el debut del SESE
al Virrei Amat caldrà esperar
exactament una setmana, ja que
el 29 de setembre, l’equip rebrà
la visita del Martinenc per jugar
el primer derbi barceloní de la
temporada 2018-19.

El calendari, que la Federació
Espanyola de Bàsquet va publi-
car el passat dia 18, ha enquadrat
els de Vilapicina a la conferència

C-B (el grup de Catalunya, An-
dorra, l’Aragó i les Illes Balears és
un dels que estan dividits en
dos subgrups), on hi ha dos
equips més de la ciutat (el Mar-
tinenc i el JAC Sants), vuit equips
de la resta del país (Pardinyes,
Arenys, Barberà, UBSA, Vive El
Masnou, Mollet, BBA Castellde-
fels i CB Sant Josep), un andorrà
(el filial del Morabanc), un de Ses

Illes (el Palma) i un aragonès
(l’Alfindén de Saragossa).

La primera volta s’acabarà el
13 de gener de l’any que ve (des-
prés de les vacances de Nadal)
amb un partit a casa contra l’A-
renys, mentre que l’últim partit
de la fase regular de la tempora-
da serà la visita a la pista del con-
junt del Maresme, i es jugarà el
dissabte 27 d’abril.

» L’equip debutarà a la pista de la UE Barberà el 22 de setembre
» Els blaus viatjaran a Andorra, Saragossa i Palma de Mallorca

Rins suma el seu segon 
podi al mundial de MotoGP

MOTOCICLISME4Àlex Rins s’es-
tà consolidant com un dels mi-
llors pilots del moment en aques-
ta temporada 2018. El de la Pros-
peritat, que havia aconseguit el
seu primer podi en MotoGP a
principis d’any a l’Argentina (un
tercer lloc), va superar aquesta
fita amb un segon el passat diu-
menge 1 a la catedral del moto-
ciclisme, el circuit d’Assen. En
aquesta prova del Mundial, el de
la Prosperitat va acabar segon i
només el vigent campió i líder del
campionat, Marc Márquez, va
poder ser més ràpid.

De fet, ara que el mundial
afronta la seva tradicional aturada
d’estiu (tornarà a posar-se en
marxa el 5 d’agost amb el gran
premi de Txèquia), Rins està a
punt d’igualar el registre de punts
que va aconseguir el curs passat.
El pilot de Suzuki suma ara 53 (és
onzè a la general), mentre que el
mundial de l’any passat el va
tancar només amb 59 punts.

A més, Rins va aconseguir
els millors resultats de la tempo-
rada passada en la segona meitat
de la competició, de manera que
la recta final del mundial promet.

Una Monta ambiciosa es
posa en marxa a l’Històrics

La Monta vol que la
segona temporada
consecutiva a Prime-
ra Catalana sigui tam-

bé l’última. Per això, el conjunt de
la Prosperitat ha preparat un
bloc molt competitiu per intentar
el retorn a Tercera. Abans de co-
mençar la lliga, però, l’equip no
podia fallar a la gran cita del fut-
bol català de l’estiu: la 33a edició
del Torneig d’Històrics.

Els groc-i-negres hauran d’es-
perar fins a l’últim dia de la fase
regular (el 2 d’agost) per comen-
çar a jugar, i els seus rivals en el

triangular que es disputarà al
Guinardó seran l’amfitrió, el Mar-
tinenc, i l’Hospi. Les semifinals de
l’Històrics es jugaran el dissabte
4 (els partits enfrontaran els cam-
pions de cadascun dels quatre
grups) i l’endemà serà la final.

Després d’aquesta cita i d’al-
tres enfrontaments de la pre-
temporada, els de la Prosperitat
miraran ja cap al començament
de la lliga, que els portarà el 2 de
setembre a un escenari històric, la
Bòbila, per jugar contra el Gavà.
El debut a casa serà el dia 9 con-
tra el CF les Borges Blanques.

Atletisme | Obren les inscripcions per a la Cursa de la Mercè
Des de principis d’aquest mes estan obertes les inscripcions per a la 40a edició de la

Cursa de la Mercè, la prova atlètica organitzada en honor de la patrona de la ciutat. El
preu de les inscripcions per a la prova és de 5 euros, que es lliuraran a causes solidàries.

El club ha fet un esforç per jugar en categoria estatal. Foto: SESE

Pau Arriaga
VILAPICINA

Lasheras i Alejandre, del KO
Verdun, campions d’Espanya
BOXA4Andrea Lasheras i Jose
Alejandre, dos dels talents del
KO Verdun, són campions d’Es-
panya. Els boxejadors van repre-
sentar la selecció en els estatals que
es van disputar a Còrdova entre els
dies 16 i 23 d’aquest mes. Al cos
tècnic de la Federació Catalana
també hi havia Sandor Martín.

Lasheras aconsegueix el seu
tercer campionat de forma con-
secutiva, i ho va fer derrotant la
càntabra Mari Luz Peral. Alejan-

dre, per la seva banda, va superar
Mario Ospina als quarts, l’olímpic
Samuel Cardona a les semis i el
madrileny Jorge Rogla a la final.

OBJECTIU: 24-N
Per altra banda, el passat dia 10
Martín va anunciar que un dels
seus pròxims reptes serà el 24 de
novembre “en un lloc molt ex-
clusiu de Barcelona”. Serà una
vetllada amb alguns dels millors
noms del panorama espanyol.Foto: Adrián Rubio
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Llibres Teatre

A Pásame la sal. De copblas, la Cobla
Bisbal Jove i el grup Los Gazpacho vo-
len donar un nou color a la música de
rumba i al so de la cobla fusionant dos
estils ben diferents amb uns resultats
sonors molt sorprenents. Aquesta ini-
ciativa, dirigida per Xavi Molina, inten-
ta apropar l’estil de la rumba i la sonori-
tat de la cobla a públics molt diferents. 

Música Pelis i sèries

Pásame la sal
Los Gazpacho, Cobla Bisbal Jove

La musa de Dalí 
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) exposa fins al
14 d’octubre la mostra Gala Salvador Dalí. Una habitació prò-
pia a Púbol, on explora la vida de qui va ser la dona i musa de

Salvador Dalí. A través d’un total de 315 pintures, dibuixos,
fotografies i documents relacionats amb Gala, l’exposició

mostra fins on va arribar la importància d’aquesta dona en
tot l’univers de Dalí. Enigmàtica i intuïtiva, Gala, nascuda el

1894 en una família d’intel·lectuals de Kazan (Rússia), 
va ser la protagonista d’algunes de les pintures de Dalí i va

acabar evolucionant fins a ser una artista de ple dret. 

A M A I A

Guanyar ‘Operación Triunfo 2017’
La cantant està treballant en el seu primer disc

Ha anunciat que es muda a Barcelona
Estarà més a prop de la seva parella, Alfred

Es dissipen els rumors de ruptura
Els fans ho veuen com la confirmació que continuen junts

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUÈ HA FET?

Des que Amaia va sortir de l’Acadèmia d’Opera-
ción Triunfo 2017 com a guanyadora, no ha

parat d’aconseguir èxits professionals. I
sembla que a nivell personal la vida

també li somriu, perquè ha anunciat
que a partir del setembre s’indepen-

ditzarà de la casa dels seus pares, a
Pamplona, i es traslladarà a viure a Barcelona. La

cantant, que actualment està treballant en el llança-
ment del seu primer disc, no ha especificat la zona

on es mudarà, però tot apunta que serà a prop de la
seva parella, Alfred. Sigui com sigui, l’anunci que ha
fet a través de les xarxes ha servit per dissipar els ru-
mors de ruptura que apuntaven que Amaia i Alfred

podrien haver deixat la seva relació perquè no puja-
ven cap foto junts als seus comptes d’Instagram. Els

fans de la parella han rebut amb molta alegria la notícia i
han felicitat la cantant a través de les xarxes.         

La fitxa

El popular actor i exlluitador Dwayne
Johnson encarna Will Sawyer, un exlí-
der de l'Equip de Rescat d’Ostatges de
l'FBI i veterà de guerra de l'exèrcit dels
Estats Units, que després de retirar-se
avalua la seguretat dels gratacels. Du-
rant un viatge a la Xina es veu involu-
crat en un incendi en el qual, a més,
haurà de rescatar la seva família.

El gratacels
Rawson Marshall Thurber

| Sonic Mania Plus
Els fanàtics de l’eriçó més ràpid del món podran gaudir de

les seves aventures en aquest pack amb els seus millor jocs.

En aquesta obra, Brian Friel, considerat
el Txèkhov irlandès per la seva capaci-
tat de retratar les relacions de parella,
entre pares i fills i les amistats, parla
d’allò més profund i fràgil amb sinceri-
tat i intel·ligència. Sílvia Munt dirigeix
un excepcional grup d’actors encapça-
lat per Emma Vilarasau i David Selvas.

Al Teatre Goya de Barcelona.

La Resposta
Brian Friel

Una dona lesbiana amb pensaments
suïcides, amant del sexe i els llibres, és
la protagonista d’aquesta obra escrita
en forma de monòleg reivindicatiu on
s’expressa la dualitat entre la vida i la
mort. Permagel és la primera novel·la
d’Eva Baltasar i una de les revelacions
de la temporada, guanyadora del Pre-
mi Llibreter 2018.

Permagel  
Eva Baltasar

Famosos
Viu en línia

QUI ÉS?
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P R O P O S T E S
DISSABTE 28 DE JULIOL
13:00 En el marc del Vermutsical, una de les ac-

tuacions serà Taki Sound: cants del centre de
la Terra. L’entrada és gratuïta. / Casal de Ba-
rri de la Prosperitat.

A PARTIR DEL 4 DE SETEMBRE
11:30 A principis de setembre es farà un curs de

reforç de llengua castellana per a un màxim
de 12 alumnes. Cal inscripció prèvia presen-
cial o online en el centre cívic. / Centre Cívic
Can Verdaguer.

DILLUNS 17 DE SETEMBRE
19:00 Després de les vacances es posarà en mar-

xa aquest taller de fotografia de 6 sessions que
coordinarà la professora i fotògrafa Núria Ló-
pez. Cal inscripció prèvia, places limitades. /
Centre Cívic Can Basté.

FINS AL 31 DE JULIOL
Matí-Tarda Recta final de la mostra Poupées,

una sèrie de fotos de Neus Solà, una mirada
agredolça sobre la condició femenina gitana
en el seu pas de la infància a la maduresa. /
Centre Cívic Can Basté.

A PARTIR DEL 14 DE SETEMBRE
Matí-Tarda En el marc de les activitats de la Fes-

ta Major del barri de Porta, durant unes set-
manes es farà una exposició retrospectiva so-
bre la història d’aquesta celebració. / Centre
Cívic Can Verdaguer.

DIJOUS 9 D’AGOST
18:00 En el marc del Lletra petita - Tallers de des-

coberta es farà la sessió anomenada Estiu i re-
fresca't - La llibreta Síndria, a càrrec de Mar-
ta Soley. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca Vi-
lapicina i la Torre Llobeta.

DISSABTE 25 D’AGOST
Diferents trams del dia Històries de prínceps

i princeses afronta la seva segona gimcana des-
prés de la del mes passat. / Castell de Torre
Baró.

FINS AL 26 DE JULIOL
Tot el dia Recta final en la qual es podrà gau-

dir de la Prospe Beach, on es faran torneigs
de vòlei 2x2, 4x4 i de tennis 2x2. / Plaça d’Án-
gel Pestaña.

Roger Casadellà serà l’encarregat de re-
presentar la darrera sessió de l’es-
pectacle infantil anomenat Les golfes.
/ Biblioteca Canyelles.

L’espectacle ‘Les golfes’
s’acabarà el setembre

Dimarts 4 de setembre a les 18:00

El professor Pello s’encarregarà, a mit-
jans del mes que ve, d’un taller d’ini-
ciació a la guitarra, per a persones que
vulguin aprendre a tocar-la. / Centre
Cívic Can Basté.

Un curs d’iniciació a la
guitarra a Can Basté

A partir del 12 de setembre a les 19:00

El darrer divendres del mes coincidi-
rà amb la darrera projecció del cicle ci-
nematogràfic estival Tardes de cine. L’en-
trada és gratuïta. / Casal de Barri La
Cosa Nostra.

S’acaben les tardes 
de cine a La Cosa Nostra

Divendres 27 de juliol a les 16:30

Partit de futbol corresponent a la se-
gona jornada del grup 2 de Primera Ca-
talana entre la Monta i el CF les Borges
Blanques. / Municipal de Nou Barris.

La Monta debuta a casa rebent
el CF les Borges Blanques

Diumenge 9 de setembre a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Què podem fer per
l’habitatge a Barcelona?

Segons el darrer Baròmetre
de l'Ajuntament, un 85% dels
barcelonins i barcelonines
considera que la situació de
l'habitatge és greu o molt
greu. De fet, Barcelona aca-
barà aquesta legislatura amb
l'augment més alt del preu de
l'habitatge en les darreres dè-
cades. A dia d'avui, és pràcti-
cament impossible trobar un
pis de lloguer per menys de
1.000€. 

Aquesta escalada del preu
dels pisos se suma al fet que
mai no s'havia construït tan
poc habitatge social com fins
ara. El govern de Barcelona en
Comú va arribar a l'alcaldia
prometent un habitatge digne
per a tothom i acabarà el man-
dat amb menys de 800 pisos
socials finalitzats, menys que
en els governs de Xavier Trias o
Jordi Hereu. 

Aquest rècord negatiu en

habitatge social es deu, en
bona part, a la mala gestió
del govern municipal, que ha
paralitzat molts projectes que
ja estaven iniciats a principis
de mandat. De fet, es calcula
que 400 pisos socials del
mandat anterior estan para-
litzats per l'actual govern. A
això cal sumar-hi també els
pisos socials propietat de l'A-
juntament que estan acabats
però segueixen buits, una si-
tuació que es dóna a distric-
tes com Ciutat Vella.

Durant aquests 3 anys de
legislatura, Esquerra Republi-
cana ha proposat mesures per
incentivar la construcció de
pisos socials i frenar l'augment
de preus. Per exemple, vam
demanar destinar el 25% de la
inversió municipal a construir
pisos socials, una proposta in-
comprensiblement rebutjada
pel govern Colau. Esquerra ha

proposat també declarar Bar-
celona ciutat de tanteig i re-
tracte; això significa que
l'Ajuntament té prioritat de
compra en edificis sencers o
solars. Aquesta mesura ser-
veix per frenar les pràctiques
dels grans fons d'inversió i les
grans immobiliàries, que ad-
quireixen edificis en mal estat
per fer-hi pisos de luxe.  

Però més enllà de mesu-
res concretes, Barcelona ha
de plantejar un pacte de ciu-
tat per resoldre la difícil situa-
ció que viu l'habitatge a la
ciutat. En aquest sentit, Es-
querra Republicana ha propo-
sat un gran acord que incorpori
les administracions, les enti-
tats del tercer sector i el sector
privat (propietari del 98%

dels habitatges a la ciutat).
Sense la implicació de tots
els actors no podrem posar
els fonaments per a una so-
lució al problema de l'habi-
tatge. La gent es mereix
poder continuar vivint a Bar-
celona i que no s'hagi de
plantejar marxar de la ciutat
per la impossibilitat de trobar
un pis de lloguer assequible.

El passat divendres 20 de juliol
es va celebrar un Ple extraordi-
nari a l'Ajuntament de Barce-
lona perquè el govern de
Barcelona en Comú expliqués
la veritat sobre les retallades
en les inversions a la ciutat. El
Ple, que va ser una petició d'Es-
querra Republicana, va servir
també per crear una comissió
d'estudi per avaluar quin im-
pacte tindran aquestes retalla-
des en la ciutadania.

El president del grup muni-
cipal d'Esquerra Republicana
a l'Ajuntament, Alfred Bosch,
va assegurar que "Colau va
heretar un Ajuntament amb
bona salut financera i 3 anys
més tard deixa un consistori

amb números vermells". "El
govern Colau ha d'explicar la
veritat sobre aquestes retalla-
des", va afirmar Bosch, que va
afegir que, si s'acaben produ-
int, "reclamaran l'assumpció
de responsabilitats al més alt
nivell polític".  

El líder republicà va alertar
també que les retallades han
afectat la despesa corrent. "Hi
ha instruccions clares de reduir
la despesa corrent un 5% a tots
els districtes per fer front a la
insuficiència financera", va ex-
plicar en roda de premsa.
Bosch va detallar que les reta-
llades afectaran les inversions
en escoles bressol (com la de
Can Carreras, a Nou Barris), es-

coles com l'Antaviana o equi-
paments com el casal de joves
de la Prosperitat.  

"Estem davant d'un cas greu

de desgavell econòmic al qual
s'hi afegeix l'ocultació de la re-
alitat. El govern ens va assegu-
rar que no hi hauria retallades,

que en tot cas serien reprogra-
macions, i cada dia coneixem
més la magnitud de la tragèdia",
va concloure Bosch.

ERC demana un Ple extraordinari 
sobre les retallades del govern Colau



| 24

Juliol 2018línianoubarris.cat Pròxima edició: 25 de setembre


