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“A mi també m’afecta l’augment
dels lloguers. Me l’han apujat
300 euros!”. Aquestes paraules
les va pronunciar l’alcaldessa
Ada Colau l’agost de l’any passat
en una entrevista, però podrien
formar part d’un munt de con-
verses que molts barcelonins han
tingut els últims anys. I és que
l’augment del preu dels lloguers
s’ha convertit en una de les grans
problemàtiques de la ciutat. 

Les últimes xifres, publicades
fa poc per la Generalitat, mostren
com el preu mitjà del lloguer s’ha
enfilat fins als 929 euros. Els
preus fan referència a l’any 2018
i mostren un augment d’un 6%
respecte de l’any anterior. La cres-
cuda dels preus es produeix per
cinquè any seguit després que
aquests van arribar a baixar el
2013, a causa de la crisi econòmi-
ca, fins als 618 euros. És a dir, en-
tre el 2013 i el 2018, l’augment va
ser del 36,4%.

REGULAR ELS LLOGUERS?
Aquesta realitat ha provocat que
des de fa temps diferents veus
apostin per la regulació dels preus
del lloguer. Qui defensa amb cla-
redat aquesta opció és l’actual
govern municipal de Barcelona En
Comú. L’alcaldessa Colau, en un
acte electoral celebrat a finals de
febrer, va demanar al president es-
panyol, Pedro Sánchez, que reguli
els lloguers abans de les eleccions
espanyoles del 28 d’abril. “Com-
pleixi el seu compromís de regu-
lació dels lloguers abusius que va
signar”, va afirmar Colau adreçant-
se a Sánchez. Pocs dies més tard,
però, l’executiu espanyol va apro-
var el nou decret d’habitatge i
lloguer, que no contempla la re-
gulació de preus. Això va provocar

que Colau acusés Sánchez de “ce-
dir davant els fons immobilia-
ris”. En la mateixa línia de l’A-
juntament es mou el Sindicat de
Llogaters, que considera “im-
prescindible” que els preus del llo-
guer es regulin per lluitar contra
“una intolerable i injusta realitat
que molta gent pateix i que asfíxia
el seu present i futur”.

Qui no comparteix gran part
del diagnòstic que fan des de
l’Ajuntament i des d’entitats com
el Sindicat de Llogaters és la
Cambra de la Propietat Urbana.
El seu gerent, Òscar Gorgues,
explicava fa poc en un debat or-
ganitzat per Betevé que “una
part de l’augment dels preus for-
ma part de la recuperació eco-
nòmica, ja que el 2008  el preu
mitjà era de 813 euros”. Gor-
gues també va apuntar que el
principal motiu perquè el mercat

de lloguer estigui com està és molt
clar: “Hi ha molta demanda i poca
oferta”. Per fer créixer aquesta
oferta és evident que faria falta
construir, però Gorgues afegeix
que “hi ha molt pocs solars lliu-
res i, de fet, només s’estan fent
1.000 habitatges nous cada any”.

LA MESURA DEL 30%
Per combatre aquesta realitat l’A-
juntament va aprovar fa uns me-
sos l’obligació de destinar el 30%
de les noves promocions que facin
més de 600 metres quadrats a ha-
bitatge protegit. Mentre que el Sin-
dicat de Llogaters ho va conside-
rar una victòria, el gerent de la
Cambra de la Propietat Urbana
diu que “serà difícil d’aplicar a llarg
termini per l’estructura de la pro-
pietat que té Barcelona i encarirà
i dificultarà moltíssim, si no im-
possibilitarà, la rehabilitació”. 

Albert Ribas
BARCELONA

El lloguer no toca sostre
» El preu mitjà d’un lloguer al conjunt de Barcelona segueix augmentant i s’enfila fins als 929 euros 
» Colau demana regular els preus mentre la Cambra de la Propietat parla d’un problema d’oferta

El Sindicat de Llogaters reclama des de fa temps la regulació del preu del lloguer. Foto: Línia

HABITATGE4Any 2014, 575
euros. Any 2018, 762 euros.
Aquest és l’augment que ha ex-
perimentat el preu del lloguer
al districte en els últims cinc
anys. La crescuda és del 32%
entre l’any que els preus van
tocar fons a causa de la crisi
econòmica i l’any passat, amb
els preus immersos en una
inèrcia que, tot i haver-se mo-
derat, no s’atura. Les últimes
xifres del 2018 les ha publicat
recentment la Generalitat.

Si es fa un cop d’ull al re-
sum de la darrera dècada es
pot apreciar com el 2018 va ser
el primer any que els preus

van superar els 750 euros, ja
que l’any anterior, el 2017, el
preu mitjà era de 705 euros. El
darrer increment anual  –de
705 euros a 762 euros– ha es-
tat del 8,1%. Aquest percen-
tatge situa Sant Andreu com el
segon districte on en el darrer
any l’augment dels preus va
ser moderat. Només a Ciutat
Vella l’augment va ser supe-
rior, amb un 10,3%. 

Pel que fa als barris, Na-
vas és el més car amb un
preu mitjà de 813 euros i la
Trinitat Vella és el més barat,
ja que llogar un pis costa de
mitjana 586 euros.

Sant Andreu, el segon districte
on els preus pugen més

En Portada
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Els semàfors

Generalitat
Les obres de la parròquia de Sant Andreu
començaran el juny després de més d’una
dècada d’espera. L’Institut Català del Sòl
(Incasòl) té previst que la reforma estigui
acabada l’estiu de l’any que ve. Sembla
que aquesta vegada hi haurà reforma. 

pàgina 10

Escola Mestre Gibert
La reivindicació de la comunitat educati-
va de l’Escola Mestre Gibert ha aconse-
guit que el consistori hagi anunciat un

acord amb la propietat del solar adjacent
al pati del centre per expropiar-lo. El curs
que ve l’escola tindrà un pati més gran. 

pàgina 12

Energies Comunitàries
La iniciativa Energies Comunitàries or-
ganitza diferents activitats, als barris de
Baró de Viver, la Trinitat Vella i el Bon
Pastor, contra l’exclusió social i a favor
d’una societat diversa. Els actes tenen

molt bona acollida entre els veïns.
pàgina 10
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El faristol que recor-
dava les tortures fran-

quistes a l'edifici de Via
Laietana va ser malmès ahir a la nit. Un
grupuscle ultra ha reivindicat l'atac. És
inútil que intentin silenciar la memòria.
Restaurarem la placa i investigarem els
responsables de l’atac. A Barcelona, no
callarem.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ahora mismo Rocío
Monasterio (Vox) en los

Desayunos de TVE, Ana
Rosa entrevistando al n°1 de Vox en Va-
lencia (Telecinco) y Susanna Griso de-
batiendo sobre Vox y las armas (Ante-
na 3). El 29 de abril dirán: ¡Cómo ha
subido la extrema derecha! ¿A qué se
deberá?

@Konspyrenayko

Vecinos de Madrid re-
tiran los lazos amari-

llos que aparecieron en
los árboles de la zona creyendo que se
trataba de un gesto en favor de los po-
líticos catalanes. En realidad eran cin-
tas colocadas para combatir una plaga
de orugas. Lo que te estás perdiendo,
Berlanga.

Sáenz de Santamaria
truca al TC i no passa

res; Casado intimida el
president Torrent i no passa res; el mi-
nistre de Justícia avança resolucions ju-
dicials i no passa res. Aquesta vergo-
nyosa normalitat hauria de remoure
l’estómac a qualsevol demòcrata es-
panyol, però NO PASSA RES!

@miquelsamper@PabloMM@G_Pisarello

La lupa

Fa anys que vaig decidir no utilitzar cap
dels serveis públics que la meva ciutat
m’ofereix per desplaçar-m’hi. Vaig deixar
de fer-ho d’ençà que un bitllet de metro
d’anada i tornada costava una moneda
rossa de 2,50 pessetes, que era el preu dels
viatges d’anar de casa a la feina i de la fei-
na a casa. Eren els anys seixanta.

El metro sempre ha estat l’estrella dels
serveis públics de Barcelona, sobretot
quan ens cal desplaçar-nos de Sant An-
dreu a qualsevol punt del centre de la ciu-
tat. La seva eficàcia supera
l’estat d’ànim de sentir-se
transportat en massa d’un
lloc a un altre i haver d’agu-
antar l’alè i l’empenta dels qui
t’envolten en les hores pun-
ta, aquelles en les quals cada
empenta pot ser un robatori
de la cartera.

Tan bon punt vaig tenir l’edat i la pos-
sibilitat, em vaig adonar que només
una moto o bicicleta seria el millor mit-
jà de transport en els desplaçaments in-
terurbans. La sensació de llibertat, l’aire
a la cara, fins i tot abans no calia el casc.
No haver de respirar aires viciats dins
d’un tub o haver d’esperar i desesperar
en una parada l’arribada de l’autobús, on
arriben i passen tots menys el que vols
i sempre és l’últim. A tot això, cal afegir
la precisió d’horari i el punt final del teu
trajecte. Per lògica, les parades mai són
exactament davant d’on vas i caldrà ca-
minar un bon tros o necessitaràs agafar
un altre mitjà públic per arribar defini-

tivament al destí final desitjat, que si és
la feina, és el teu trajecte diari, rutinari
i habitual. Això és així, cada dia i sempre
igual, donant gràcies per tenir una feina
i un transport públic per arribar-hi al
preu que sigui.

La moto o la bicicleta donen la precisió
de saber quan surts de casa i quan arri-
bes al destí i no hi ha cap més horari que
el que tu fixes. Surts de casa a una hora
i sempre saps com i quan arribaràs,
sense canvis de vehicles ni mitjans, so-

terranis o exteriors. No fan vagues i no de-
pens de la seva aglomeració ni dels estats
d’ànims dels conductors o les seves re-
ivindicacions. 

En el cas d’optar per tenir una moto
com jo, calen: la moto, el casc, l’assegu-
rança i l’impost de circulació al dia d’a-
cord amb la cilindrada i potència. Per ciu-
tat no calen motos potents ni de massa
cilindrada, calen motos lleugeres i amb
molta maniobrabilitat, sobretot que per-
metin una conducció còmoda i segura d’a-
cord amb l’alçada, l’habilitat i la condició
física personal del conductor. És molt im-
portant que la moto tingui dos miralls.

A les vacances, preferim llogar una
moto per desplaçar-nos, però no sempre

és possible. En alguns països recupero la
llibertat de no haver de portar casc de for-
ma obligatòria i podem optar per fer-ho
o no segons el nostre criteri.

El nou sistema d’adquisició de bitllets
ajustats a zones et fa sentir malament. Un
moment esfereïdor és el de la disponi-
bilitat dels bitllets. Els preus i la por que
has comprat l’opció incorrecta quan
viatges a un lloc poc habitual, no saps si
has de comprar el bitllet de la zona 1, la
2 o la 3. El preu et fa decantar per la més

econòmica i aquí te la jugu-
es. Hi ha poca informació i
poc clara, penso.

En molts llocs no hi ha
persones per despatxar
bitllets, t’has d’entendre
amb la màquina expene-
dora de bitllets. I un cop ha

entrat el teu bitllet, mai saps si te’l tor-
narà o et donarà bé el canvi o si pot-
ser no en té.

Acabo. El punt més polític i criticable
és el preu. Hi ha una extensa gamma de
preus i targetes: bitllet senzill, aeroport,
futbol, T-10, T-50/30, T-Dia, T-Mes, T-
Trimestre, T-Jove, T-70/30, T-4 i T-
Mes FM/FN general. Apa, fes números
i tria la teva opció. La meva, avui la tinc
clara: 6 euros de gasolina normal em per-
meten fer 180 quilòmetres, o dit d’una al-
tra manera, amb un euro faig 30 quilò-
metres. Actualment penso que el trans-
port públic serà per a mi per quan sigui
més gran, i llavors potser serà un autèn-
tic transport públic i gratuït.

Em vaig adonar que només una moto o 
bicicleta seria el millor mitjà de transport

en els desplaçaments interurbans

per Marc Antònio i Llobet

Transport públic?
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Forn: “Colau deixarà Barcelona 
molt pitjor de com se la va trobar”1

2 Línia Sant Andreu arriba al 100

L’Eix Sant Andreu escalfa motors 
per al Carnaval

Liderazgo y motivación en las empresas

Baró de Viver homenatja 
Edu Colmena i demana justícia

El + llegit líniasantandreu.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Sant Andreu no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

 

A les xarxes

@SenoritaPuri: Bricomanía, ese pro-
grama que te enseña que con 80.000€ en
herramientas de bricolaje puedes ahor-
rarte 50€ en un mueble de Ikea.

@QuimMonzo: Gràcies, pares, per haver-
me ensenyat a canviar de vorera cada cop
que passava per davant d'un col·legi de
capellans.

#Maristes

@Xuxipc: Madre mía el nivel de los pe-
riodistas alemanes... Entrevistan a Borrell,
¡Y LE PREGUNTAN COSAS! Qué falta de
profesionalidad.

#EntrevistaBorrell #Briconsell

Les claus

La primavera es presenta mo-
guda a Catalunya i, per extensió,
a Espanya. El 28 d'abril, les elec-
cions al Parlament espanyol ser-
viran per comprovar si les dre-
tes podran repetir el pacte
d'Andalusia, on dos partits de
dreta van pactar amb l'extrema
dreta que ha pogut entrar al
Parlament andalús gràcies a una
gran hostilitat envers els parti-
daris de la independència de Ca-
talunya. A les municipals del 26
de maig, el clàssic intercanvi de
cromos entre partits antagonis-
tes promet emocions fortes. I,
per acabar-ho d'adobar, el ma-
teix cap de setmana, votarem en
clau europea: Als 27 estats de la
Unió Europea s'escolliran 705
diputats per al nou Parlament
Europeu. El ministre d’Exte-
riors espanyol, Josep Borrell, va
manifestar en un acte celebrat el
26 de febrer al Club Suís de la
Premsa a Ginebra, que els su-
ïssos són raríssims pel costum
de votar per tot, deixant entre-
veure que Espanya no pensa
deixar votar els catalans en un
referèndum d'autodeterminació
com van poder fer els escocesos
o quebequesos. Ara que deixarà
el càrrec, amb el dubtós honor
d'haver provocat una tempesta
política cada cop que obria la
boca, serà més lliure d'expressar
el que realment pensa. Per tot
això, i mentre no puguem votar
en un referèndum d'autodeter-
minació, els catalans hem d'anar
a votar a totes les eleccions que
se'ns presentin i deixar en evi-
dència a personatges com Bor-
rell que volen amagar el multi-
tudinari suport que té la
independència de Catalunya.

La primavera
per Roger Valsells

Els arbres i el bosc
per Teresa Calveras

Vaig seguint atentament el judici
del procés amb estats d’ànim
que van variant. Pateixo, m’en-
rabio,  m’escandalitzo. Tots es-
tem pendents d’un fil processal
que de vegades esdevé molt tèc-
nic; comentem si diuen això o
allò,  si els vídeos es veuen o no,
si els advocats defensors fan o no
poden fer, si la imparcialitat
mostrada és o no és la que s’es-
pera d’un tribunal, etc.

Però res d’això importa.
Aquest judici s’ha bastit sobre
una mentida i s’alimenta de la
injustícia i la repressió. No im-
porta si els guàrdies civils van te-
nir por, ni si es van trobar més
o menys urnes, ni si algú es va
rebel·lar o no. 

A la base del judici hi ha una
negació de drets fonamentals
col·lectius; hi ha una sèrie d’ac-
tuacions policíaques poc clares
des del punt de vista legal enca-
minades a espiar un govern elec-
te;  hi ha una destitució i empre-
sonament del govern legítim del
nostre país; hi ha una jornada de
repressió als ciutadans de Cata-
lunya, pacífics, que només volien

votar de la qual ningú es res-
ponsabilitza. I, tot això continua
ara mateix, continuen les res-
triccions de drets fonamentals,
prohibició de símbols i empre-
sonaments puntuals de persones
que s’han significat en alguns mo-
ments. S’intenta de totes les ma-
neres possibles  atemorir la po-
blació seguint un estil que és ha-
bitual  a estats que no són preci-
sament democràtics. Tot això
portat a terme per un poder
opac que s’amaga darrere jutjats
completament parcials.

Recordem-ho quan el fil del
judici quotidià ens vulgui dis-
treure del que és fonamental i
portar-nos per camins legalistes
que no fan res més que amagar
la realitat. Els nostres gover-
nants pot ser que en algun mo-
ment s’equivoquessin però van
seguir un camí legítim, intentant
forçar una petita obertura en un
mur opressor que no es va
moure ni un mil·límetre. El
dret a la llibertat existeix i els qui
haurien de ser jutjats són els que
la limiten només per mantenir
els seus privilegis.  

Les millors
perles

Pamela Anderson s’ha trobat amb l’exconseller de Sanitat, Toni
Comín. La reunió va ser a Brussel·les, durant un acte polític on
l’actriu va tornar a expressar el seu suport al moviment inde-

pendentista català. Comín va compartir l’experiència amb una foto
a les xarxes socials, on assegurava que tot va ser imprevist.

Detenen un treballador a Missouri (EUA) per drogar els
seus companys de feina amb LSD. El detingut, que ja ha
estat posat en llibertat, va posar la droga a les ampolles

d’aigua dels dos col·legues. Més tard va assegurar que ho va fer
perquè “els veia molt tensos i necessitaven energia positiva”.

La NASA tornarà a la Lluna l’any 2024. Així ho ha anunciat el vi-
cepresident dels Estats Units, Mike Pence. 50 anys després de
l’arribada de l’Apol·lo 11 al satèl·lit, l’agència espacial s’ha mar-

cat un termini de cinc anys per tornar-hi. Aquesta vegada una dona
formarà part de la tripulació i trepitjarà l’astre per primer cop.

Alberto Carlos Rivera Díaz. Aquest és el nom del líder del
partit taronja que figura a la llista de Ciutadans per a les
eleccions espanyoles del 28 d’abril. El fins ara conegut

com a Albert Rivera ha rebut les burles de les xarxes socials, des
d’on s’afirma que sembla un nom de telenovel·la.

Troben 62 porcs a la part del darrere d’un cotxe mentre el con-
ductor els transportava a un poble xinès. Els animals es mo-
vien en els seients anteriors d’un vehicle, fet que va captar l’a-

tenció de la policia local. Els passatgers humans del turisme feien
contraban de marrans per vendre’ls a l’est de la Xina.

per Alex Suárez
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Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú

“No vam dir que acabaríem 
amb els desnonaments”

Recentment ha denunciat
una “campanya d’ERC, PSC,
PDeCAT i Cs per fer fora la

gent comuna de les institucions”.
Els representants i els votants d’a-
quests partits no són gent co-
muna?
És clar que sí. El que passa és que els
partits tradicionals han estat molt
habituats a repartir-se les institu-
cions. En canvi, amb els canvis polí-
tics dels últims anys, hem aparegut
noves formacions on gent que no
havíem estat a les institucions hem
pogut entrar-hi i demostrar que es
podia gestionar millor i fer moltes
coses que ells deien que no es po-
dien fer. I això és el que els molesta. 

En el darrer Baròmetre, un 40%
dels veïns suspenia la seva ges-
tió i un 60% deia que la ciutat ha
empitjorat l’últim any. Com ho
valora?
També hi ha altres parts del Barò-
metre que valoren bé la gestió de
l’Ajuntament. El més important en
un període electoral és cenyir-nos a
les dades. I jo estic molt orgullosa
de la gestió d’aquests quatre anys,

perquè podem dir que, sens dubte,
la ciutat està millor en molts as-
pectes centrals.

Quins?
En matèria econòmica, per exem-
ple. Malgrat que hem passat un
dels períodes institucionals més di-
fícils de la història de la democràcia,
ha disminuït l’atur a la ciutat i tenim
menys deute que mai, mentre la in-
versió ha augmentat 900 milions
d’euros. També ha augmentat la
despesa social, hem fet l’oferta pú-
blica de feina més gran de la histò-
ria de la democràcia d’aquest
Ajuntament amb més de 2.000
noves places convocades, hem
atret noves inversions molt impor-
tants, com per exemple una de
1.700 milions d’euros per als prò-
xims set anys per haver estat esco-
llits capital europea de la mobilitat...

Tot això és fruit de la gestió del
seu govern o també es deu a la
recuperació econòmica?
Sempre hi ha una explicació múlti-
ple. En una ciutat com Barcelona, el
mèrit és del seu teixit productiu, de
l’ecosistema científic i investigador,
també de les polítiques de l’Ajunta-
ment... I de la situació econòmica,
però relativament. Altres adminis-
tracions ho han fet força pitjor en el

mateix període. La diferència de
gestió, si compares l’Ajuntament i la
Generalitat, és abismal. 

El seu balanç contrasta amb el
que fan els seus adversaris. Ernest
Maragall deia en una entrevista a
Líniaque vostè va generar tantes
expectatives que era difícil cor-
respondre-les. Ho comparteix?
En part sí i en part no. Soc la pri-
mera que vaig dir que sentia molt
la responsabilitat pel que nosal-
tres representàvem. És evident

que no es poden resoldre tots els
grans problemes que afecten una
ciutat en un sol mandat i hi ha
moltes coses que no són compe-
tència municipal. Tot i això, i molts
deien que enfonsaríem l’Ajunta-
ment, tots els indicadors econò-

mics han millorat. Hem demostrat
que es podien fer polítiques inno-
vadores i valentes que no s’havien
fet mai. 

Si fem un repàs a les promeses
que feien fa quatre anys, deien
que volien “una ciutat sense des-
nonaments”.
Sí, però no vam dir que nosaltres
acabaríem amb els desnonaments.
Vam dir que faríem l’impossible per
acabar amb els desnonaments i
hem fet coses que no s’havien fet
mai, com ara una unitat especial
que no existia que n’ha aturat més
de 6.000.

Segons l’Observatori DESC, els
llançaments han disminuït en
aquests quatre anys però les xi-
fres encara són altes. Quatre
anys després, hi continua havent
emergència habitacional a Bar-
celona?
Sí, continua havent-hi emergència
habitacional i és un dels principals
reptes d’aquesta ciutat i de totes les
grans ciutats. Barcelona és l’admi-
nistració de l’estat que està fent
més política d’habitatge, però no
és suficient perquè hi ha compe-
tències d’altres nivells. Per això hem
liderat la petició de regulació dels
lloguers, però el PSOE no ha com-

plert el seu compromís. També s’ha
d’actuar des de l’àmbit europeu,
perquè el problema també és a
Madrid, París, Londres...

Des del sector diuen que no
està demostrat que el control
dels lloguers hagi estat una me-
sura efectiva a ciutats com París
o Berlín.
El que cal és posar mecanismes de
control, i no només indicadors,
perquè aquests mateixos indica-
dors es compleixin. I, si no és així,
sancionar. El PSOE, però, no vol
posar sancions. El que no pot ser
és que hi hagi grans especuladors
que facin enormes beneficis ex-
pulsant els veïns amb pujades de
preus abusives. 

Carme Trilla, la presidenta de
l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge, diu que el mercat
s’autoregula quan els preus del
lloguer són molt alts.
En un mercat normal sí, però
estem en un mercat global. Som
una ciutat global. El nostre sòl és
una inversió segura perquè som
una ciutat d’èxit, però hi ha d’ha-
ver una regulació per garantir
que no hi hagi una deriva espe-
culativa amb l’habitatge. Sempre
hi ha demanda internacional.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“A Barcelona
hi continua
havent
emergència
habitacional”
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3La Cambra de la Propietat Ur-
bana diu que la inversió interna-
cional només representa el 15%. 
Bé, és un 15% que té un impacte molt
gran. I si no que ho diguin als veïns i
veïnes de tots els blocs afectats, que
en tenim comptabilitzats desenes.

Seguint amb xifres, fa quatre
anys es queixava que els llogu-
ers rondessin els 700 euros i ara
arriben als 930 euros de mitjana.
Què més es pot fer?
Hem de demanar que qui hi té més
competències directes actuï o ens
doni les competències. Més enllà
de la regulació, l’Ajuntament, insis-
teixo, ha fet moltes coses que no es
feien, com per exemple posar la
maquinària al màxim rendiment
per fer el parc d’habitatge social
que no van fer els governs anteriors
durant 40 anys. Ens vam trobar
amb un parc de poc més de 6.000
habitatges de lloguer social i el
mandat que ve es doblarà.

Collboni deia també a Línia que
durant l’última etapa socialista
se’n van fer 4.000 i en aquest
mandat no s’arribarà als 800.
Això és fals. Comptabilitza molts
habitatges que feia la Generalitat i
jo només parlo de l’Ajuntament,
perquè la Generalitat ens ha deixat,
literalment, abandonats. És res-
ponsable del 60% del Consorci de

l’Habitatge de Barcelona i ara ma-
teix té dues promocions en marxa
i nosaltres en tenim 72. És abismal
la no assumpció de responsabili-
tats. Hi ha una deixadesa de fun-
cions absoluta. I els habitatges que
diu Collboni es feien en règim de
propietat privada i, per tant, avui no
els tenim perquè s’han privatitzat.
Això és una aberració que es va fer
en mandats socialistes.

Ha tornat a implicar-se personal-
ment en algun cas de desnona-
ment, tal com va fer a Nou Barris
el primer dia de ser alcaldessa?
Evidentment no es poden aturar
individualment els desnonaments
de la ciutat. Hem fet una feinada
espectacular al respecte, com ara
crear la unitat que no existia per fer
una mediació cas a cas, la qual ha
acompanyat més de 6.000 famí-
lies. Després hi ha hagut casos

concrets on he pogut fer alguna
gestió. He tingut converses amb
entitats financeres. 

Ha tornat a mitjançar personal-
ment en algun cas, per tant.
No he anat físicament a la porta
d’un habitatge però hi he interce-
dit quan ha pogut ser útil parlar
amb una propietat o entitat finan-
cera.

Ha trucat a propietaris directa-
ment?
Regularment no, perquè ho fa l’e-
quip d’habitatge. Però hi ha hagut
casos puntuals més complexos.
Sobretot negociacions amb enti-
tats financeres per reconduir els
desnonaments cap a  aquestes ne-
gociacions. 

Expectatives, en desnonaments,
se’n van generar...
Les expectatives són sempre molt
grans i mai no es pot complir amb
el 100% del que es voldria. Tot i això,
estic orgullosa que en altres temes
clau, com en pobresa energètica,
hem evitat talls a 16.000 famílies i
hem creat un operador energètic
municipal i metropolità que és una
alternativa a Endesa. Això ens deien
que era impossible i s’ha fet. 

Però aquest operador energè-
tic es basa en la planta de Sant

Adrià de Besòs, on es cremen
residus, no?
Aquí hi ha una confusió. Nosaltres
hem creat una comercialitzadora
que compra energia 100% verda al
mercat energètic i la distribueix
sense generar benefici. 

Però hi ha molt pocs ciutadans
que hi puguin accedir.
Bé, hem fet una primera fase on la
ciutat s’autoabasteix i ja no depèn
de l’oligopoli. I la segona fase, que va
començar al gener, pot arribar a
20.000 famílies. En els dos primers
mesos hem arribat a 1.000 famílies i
anem creixent a poc a poc. I, deixant
de banda això, amb el tema immo-
biliari hem duplicat ajuts al lloguer,
hem obligat els privats a fer un 30%
d’habitatge assequible, hem multat
els fons voltor per enviar un mis-
satge directe i claríssim que no són
benvinguts... I ha funcionat perquè
hem aconseguit que la inversió im-
mobiliària internacional que és es-
peculativa hagi baixat. Estic molt
orgullosa que els voltors no vegin la
ciutat tan atractiva com abans. 

Per tant, tornant a les crítiques
dels seus rivals, suposem que no
compartirà el que ens deia Joa-
quim Forn que no s’han de pro-
metre coses que no es poden
complir.
El nostre programa té un altíssim ni-
vell de compliment. Una altra cosa
és que algunes mesures no han
estat gaire ràpides, altres necessiten
dos mandats, altres s’han de nego-
ciar amb altres administracions... I
segur que hi ha coses que no hem
fet prou bé, que podríem haver fet
millor. Per exemple, sempre hem re-
conegut que amb la cultura, que és
un tema molt important per a la ciu-
tat, no vam començar bé. Però al
final del mandat hem rectificat. 

En seguretat les xifres no són
bones. Què s’ha fet malament?
Em sembla important dir que Barce-
lona, segons els rànquings interna-
cionals, és una de les ciutats més
segures del món. Tenim un pro-
blema específic de furts, que és un
delicte lleu. És important situar-ho.
També hem tingut un problema de
narcotràfic, que el tenim bastant
acotat. Amb els furts tenim un pro-
blema en dos aspectes. En primer
lloc, falten Mossos d’Esquadra, per-
què des del 2009 Barcelona no en té
de nous. Falta presència policial i nos-
altres hem creat 600 places de la Gu-

àrdia Urbana. En segon lloc, hi ha un
tema judicial. La Guàrdia Urbana ha
incrementat les detencions un 17%
però els detinguts entren al jutjat, pa-
guen una multa i surten perquè ara
no es considera la reincidència.
Estem parlant amb jutjats, fiscalia...
Busquem maneres que s’apliqui el
delicte continuat, perquè una cosa
és la petita delinqüència i una altra és
que vinguin grups organitzats.

Però aquesta legislació és la ma-
teixa a Barcelona que Madrid, on
també governa l’esquerra, i allà els
delictes només van créixer un 1%
el primer semestre de l’any passat.
A Madrid tenen un índex de crimi-
nalitat més preocupant que el nos-
tre en altres temes. I la situació dels
furts és igual a Barcelona que a tot
Catalunya, perquè falten Mossos.
No hem de fer batalla política d’això,
hem de seure i parlar. Però porto
tres consellers d’Interior i cada ve-
gada que hi ha un canvi és algú que
s’ha de situar. Amb l’últim conseller,

només arribar ens vam reunir i
sobre els narcopisos va dir que no
feia falta més policia. Després va re-
conèixer que sí que en feia falta.

Pel que fa al top manta, arribem
al final del mandat i el problema
segueix.
Hem fet avenços i s’han de valorar.
Aquí hi ha el problema, que no és
municipal, de les mercaderies falsi-
ficades. Es mouen contenidors i
contenidors que arriben pel Port o
per carretera que van a grans ma-
gatzems de l’àrea metropolitana.
Després hi ha la gestió municipal de
l’espai públic. Hem seguit actuant i
hem augmentat la confiscació de
productes. I s’han fet intervencions
cada setmana, fins i tot anant més
enllà del que ens toca, com a plaça
Catalunya, on hi havia un tema de
seguretat que és competència de la
Generalitat. Vam liderar-ho nosal-
tres una altra vegada.4

“És evident que
no es poden
resoldre tots els
problemes amb
un sol mandat”

“Et trobes amb
límits que no
coneixies i
competències
múltiples”
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3En el cas de plaça Catalunya,
es va fer una actuació que segu-
rament hauria estat difícil de
veure a l’inici del mandat...
Li tocava a la Generalitat i ho
vam liderar nosaltres. Sempre ho
hem fet, no només des d’un
punt de vista de l’espai públic,
sinó, seguint les recomanacions
del Síndic, treballant la part so-
cial, cosa que abans no es feia.
Aquesta és la gran diferència.
Durant el nostre mandat, més de
100 persones que feien venda
ambulant ara treballen en em-
preses i han pogut regularitzar la
seva situació. La Generalitat hau-
ria d’estar fent molt més, sobre-
tot en plans d’educació. I l’Estat
hauria d’assumir que hi hagi per-
misos de treball temporals. 

Pel que fa als comerciants, amb
top manta inclòs però també en
altres qüestions, el sector ha de-
nunciat que aquest Ajuntament
no se l’ha acabat de creure.
Aquí assumeixo que el primer any
de mandat hi va haver una manca
d’interlocució per diversos motius.

Érem nous, havíem de situar-nos i
érem un govern en minoria. Això
ho he parlat amb ells. Crec, però,
que hem millorat, tant en el seu
moment amb el pacte amb el PSC
com en el tram final del mandat. I
els comerciants han reconegut
que la comunicació ha estat molt
més fluida i hem anat avançant en
molts temes.

Sí, ens diuen que s’ha intentat
millorar.
La nostra política amb el comerç
de proximitat ha estat clara i in-
equívoca des del primer dia. Un
dels primers conflictes que ens
vam trobar va ser que per silenci
administratiu s’aprovaven amplia-
cions comercials pèssimes amb un
impacte terrible per al comerç de
proximitat. Aleshores Convergèn-
cia i Unió va mirar cap a una altra
banda i va permetre l’ampliació de
l’Heron City, de la Maquinista, de
grans superfícies al passeig de
Gràcia, com ara el Zara... Nosaltres
vam fer un protocol perquè no tor-
nés a passar. D’altra banda, en
mercats s’ha fet més inversió que
mai en reformes. 

El turisme és un altre dels grans
debats. La regidora de Ciutat
Vella, Gala Pin, va dir a l’Araque
“no hauríem de tenir turisme
creuerista perquè és com una
plaga de llagostes: devora l’es-
pai públic i se’n va”. Ho subscriu?
L’expressió potser és massa con-
tundent, però s’ha d’entendre que
és la regidora de Ciutat Vella, que
suporta el gruix de la pressió turís-
tica. Ella veu el patiment de la ciu-
tadania amb l’impacte i els efectes
col·laterals d’un turisme que hem
anat regulant i ordenant. El tu-
risme és positiu i ens encanta que
ens visitin.

Ella deia que no volia creuers.
No és que no vulguem visitants o
turistes, però s’ha de fer de manera
endreçada i sostenible. El que ens
vam trobar quan vam arribar era el
caos, la llei de la selva. Hi havia mi-
lers d’apartaments turístics il·legals
i avui no se’n parla. Era el gran es-
càndol. S’ha fet molta feina, n’hem
tancat prop de 5.000, hem fet ins-
peccions, hem posat multes inno-
vadores que han estat un referent
per a altres ciutats, hem aprovat un
pla especial d’allotjaments turístics
que ens van dir que seria la fi del
món i hem fet un acord amb el
Port pels creuers per deixar clar
que no es pot créixer més perquè
hi ha un límit.

Gala Pin també ha explicat que
en algun moment d’aquest man-
dat es va plantejar dimitir.  Quan
Xavier Domènech va plegar vostè
va dir que també s’ho havia plan-
tejat. Amb quins ànims afronta la
campanya?
El meu comentari, i el de la Gala
Pin, són per intentar mostrar la hu-
manitat de la política. De vegades
sembla que hàgim de ser robots,
però som persones. Ens ha tocat
un període polític molt difícil i cris-

pat amb situacions d’excepciona-
litat que no les desitjo a ningú. Ha
estat un mandat molt dur amb la
DUI, el 155, l’atemptat, les mani-
festacions... Hi ha hagut situacions
dures i, com que ets humana, et
planteges: segur que tenint dos
fills petits he de ser aquí en pri-
mera línia? Però en cap moment
m’he penedit de ser alcaldessa. Tot

el contrari. Tinc moltes ganes de
fer un segon mandat.

On feien balanç de govern era al
web ‘Barcelona en progrés’, que
han hagut de tancar. Fa quatre
anys criticava l’alcalde Trias per
barrejar la institució i el partit
en campanya. Ara sembla que li
passa a vostè...
No... Hem actuat sempre segons la
normativa. S’ha d’informar sobre
les polítiques que es fan, però si

s’obre un període electoral i no es
pot informar sobre aquestes polí-
tiques, doncs ho acatem.

En el cas del Pla de Barris, l’opo-
sició diu que s’ha executat només
el 6%, vostès el 67% i els ciuta-
dans no entenen res. En què que-
dem?
Parlin amb els ciutadans de Bon
Pastor, la Marina, la Trinitat o Zona
Nord a veure si noten el Pla de Bar-
ris i veuran com sí que el noten. El
6% només fa referència a la inver-
sió en construcció, però hi ha mol-
tes altres inversions: reforç a les
escoles amb programes culturals,
d’educació... També hi ha coses ini-
ciades que són més lentes del que
voldríem per dinàmiques burocrà-
tiques. Però cal seguir lluitant con-
tra la desigualtat.

Ha obert un canal a Youtube on
els mitjans no sortim gaire ben
parats. Tan malament ho fem?
No... [Somriu]. Em referia sobretot
al debat polític. Habitualment l’a-
genda política i mediàtica prioritza
molt uns temes per sobre de molts
altres que a la gent li interessen.
Això ho he comprovat amb les tro-
bades veïnals que he anat fent. Hi
ha un dia a dia plural i amb molts
més temes. 

Al llarg de l’entrevista ha criticat
molt la Generalitat i també l’Es-
tat. Aquests quatre anys li han
servit per constatar que des de
l’Ajuntament no es pot fer tot el
que es proposava?
Et trobes amb límits que no co-
neixies i algunes qüestions tenen
competències múltiples. Però això
no vol dir que sigui motiu per no
actuar. Nosaltres no deixem de fer
el que cal fer.<

“Amb cultura no
vam començar
bé però al final
del mandat
hem rectificat”

“El problema
de seguretat
que tenim és 
de furts, que és 
un delicte lleu”

“L’expressió de
les llagostes amb
els creueristes
potser és massa
contundent”

“Ens ha tocat un període difícil 
i crispat que no desitjo a ningú”

ERC ha incorporat Elisenda Alamany de número 2. 
Què n'opina d'aquest moviment?
No em sorprèn, perquè sabíem des de fa molts mesos
que havia pres la decisió de passar-se a ERC. Això és
legítim. Però crec que no ho ha fet bé, perquè de
facto ho ha fet ocupant un escó per la nostra forma-
ció. És transfuguisme clàssic. Com a decisió personal
té dret a fer aquest pas, però m'ha sorprès que ho faci
per Barcelona. No l'he sentit mai parlar de la ciutat ni
l'he vist participar en cap iniciativa barcelonina. Des-
conec quin projecte de ciutat pot tenir.

Hi ha hagut crítiques molt dures des del seu partit
cap a ella, com per exemple les d'Eloi Badia o Gala
Pin. Hi ha un cert ressentiment?
Bé... El transfuguisme és lleig en general. Ha passat a
totes les formacions polítiques. Sempre hi ha algú que
decideix prioritzar les seves aspiracions personals per
damunt de les col·lectives i pren determinades deci-
sions. És lleig perquè desprestigia la política.

“És transfuguisme
clàssic i em sorprèn

que ho faci per
Barcelona”

Colau, a Alamany:
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HABITATGE4Un centenar de
veïns es van manifestar el pas-
sat 30 de març per tornar a de-
nunciar la situació de les famí-
lies que viuen a les cases anti-
gues del carrer Pons i Gallarza. 

L’any 2017 un grup immobi-
liari va comprar les cases, situa-
des entre els números 105 i 117,
després que els propietaris, que
acabaven de rebre les cases en he-
rència, les posessin a la venda. Des
de llavors les famílies que hi viuen
han denunciat pressions del grup
immobiliari per tal que marxin  i
també han explicat que no els han
renovat els contractes de lloguer
tot i haver pagat sempre. 

La protesta del 30 de març es
va organitzar després que una de
les famílies, de les vuit que viuen
a les diferents cases, hagi rebut
un ordre de desnonament, ja
que al novembre se’ls va acabar
el contracte de lloguer. Han se-
guit vivint a la casa pagant la
mensualitat.

El grup de veïns que viuen en
aquestes cases deixen clar que la
seva intenció és “seguir-hi vi-
vint”. Expliquen que la família
que ara ha rebut l’ordre de des-
nonament ha seguit pagant el llo-
guer des del novembre “i ho se-
guirà fent tot i la demanda inter-
posada”. L’argument que defen-
sen és que “el dret a l’habitatge
està per sobre del dret a fer negoci
amb ell” i lamenten que són víc-

times “d’una operació d’expulsió
per especulació pura i dura”. 

FINAL DELS CONTRACTES
Els vuit contractes de lloguer de
les famílies s’aniran acabant els
pròxims anys. Cinc d’ells ho fa-
ran l’any que ve. És per això que
les famílies també han fet una
crida a les institucions perquè
garanteixin “el dret a seguir vi-
vint” en aquestes cases.

La protesta va recórrer els carrers de Sant Andreu. Twitter: @NoMarxem)

Els veïns de les cases de Pons 
i Gallarza tornen a protestar

» Un centenar de persones denuncien una “operació d’expulsió”
» Els afectats deixen clar que volen seguir vivint a les cases

El Hachmi i  Pérez Andújar 
reflexionen sobre els orígens

LA TRINITAT VELLA4La plaça de
la Trinitat Vella va acollir el pas-
sat 21 de març la trobada literà-
ria entre l’escriptora Najat El
Hachmi i l’escriptor Javier Pérez
Andújar en el marc de la inicia-
tiva Energies Comunitàries.

La xerrada, moderada pel
periodista Toni Puntí, va versar
sobre els orígens, el sentit de per-
tinença, la llengua, la comunitat
i la immigració. Tot plegat, en el
context de la literatura i el pe-
riodisme però també fora d’ells. 

Durant l’acte, El Hachmi va
reivindicar, parlant sobre la seva

feina d’articulista d’un diari, de “la
necessitat de donar el teu punt de
vista quan s’estan dient false-
dats, sobretot en temes com la
immigració”.  En aquesta línia va
recordar un article on denuncia-
va el paternalisme racista. 

Per la seva banda, Pérez
Andújar va explicar que el fet
d’escriure en diaris provoca
que “aprens a escriure de pres-
sa i això et treu molts prejudi-
cis”. Amb la ironia que el ca-
racteritza, l’escriptor va afegir
que “jo no tinc opinió, per això
escrivia cròniques”.

La reforma de la cúpula de la
parròquia començarà el juny

PATRIMONI4Sembla que aques-
ta vegada la cosa va de debò. Les
obres de l’esperada restauració de
la cúpula de la parròquia de Sant
Andreu començaran, tal com va
avançar fa uns dies el diari Tot
Barcelona, el pròxim mes de juny.

Així doncs, l’Institut Català de
Sòl (Incasòl) té previst que les
obres, després d’un retard de 13
anys, es posin en marxa al juny i
s’acabin l’estiu de l’any que ve.  Fi-
nalment el pressupost per a la res-
tauració serà lleugerament supe-
rior al milió d’euros. Els diners els
aportaran l’Arquebisbat de Bar-

celona, l’Incasòl i l’Ajuntament,
pràcticament a parts iguals.

La reforma preveu assegurar
la cúpula, que ja va caure una ve-
gada, amb la rehabilitació de les
esquerdes de l’estructura i les hu-
mitats que pateix. L’esquerda més
gran, tot i que ha servit per per-
metre una dilatació que, si no hi
fos, hagués pogut provocar la cai-
guda de tota l’estructura, ha fet que
les pintures religioses hagin que-
dat malmeses per les filtracions.
També s’arreglarà la part superior
de la cúpula, el cupulí. El que no
es tocarà serà la façana. 

El jazz català debat el seu 
futur des de la Fabra i Coats 

MÚSICA4El recinte de la Fabra i
Coats va acollir entre el 27 i el 29
de març la primera edició de la tro-
bada ‘Jazz I Am’, una cita profes-
sional amb l’objectiu de visibilit-
zar internacionalment el sector.

El ‘Jazz I Am’ és una iniciati-
va del Taller de Músics, que diri-
geix el seu president Lluís Ca-
brera, i té com a alma mater
Rosa Galbany. Així doncs, durant
els tres dies de la trobada es van
celebrar diferents actes amb l’ob-

jectiu d’impulsar aliances entre
professionals de la música. Hi va
haver conferències, tallers i ac-
tuacions. Algunes de les taules ro-
dones que es van organitzar van
servir per debatre sobre qüestions
relacionades amb el negoci del
jazz, la professionalització del
sector o l’autogestió de l’artista.

Pel que fa a les actuacions, es
va poder gaudir del talent, entre
d’altres, d’Albert Bover, Clara
Peya o Pau Figueres.

La Trinitat Vella | Campanya per fomentar el civisme
Veïns de la Trinitat Vella van participar el 16 de març en una neteja comunitària per tancar 
la campanya ‘Jo sóc de la Trini’. Al llarg del matí es va poder veure diferents veïns recollint 

excrements de gossos i brossa dels carrers. També es van celebrar diferents tallers d’activitats.  
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L’Institut Martí Pous ja gaudeix
del recinte de la Fabra i Coats

EQUIPAMENTS4L’Institut
Martí Pous es va traslladar a
principis de març a l’edifici B de
la Fabra i Coats després de les
obres de rehabilitació que han
transformat aquest espai d’a-
questa antiga fàbrica en un
equipament educatiu.

Fins ara l’institut estava ubi-
cat al mateix recinte però amb
barracons. El canvi per als 180
alumnes del centre, doncs, ha
estat notable, ja que el nou ins-
titut destaca per la seva gran-
dària –més de 6.500 metres
quadrats–. Està format per tres
plantes i unes golfes i té una sala
d’actes i més d’una vintena

d’aula repartides entre les plan-
tes dues i tres, juntament amb
laboratoris. A les golfes, per la
seva banda, hi ha les sales de di-
buix i música i la biblioteca. 

En declaracions a Betevé, la
directora del centre, Neus Agust,
explicava el dia de l’obertura de
l’institut que els professors han
pogut formar part del disseny
arquitectònic de l’institut. “Al-
gunes aules dels professors
s’han unificat per treballar en
equip i també hi ha una aula do-
ble per ajuntar grups d’alumnes
per treballar plegats, fer xerra-
des o distribuir els alumnes en
grups”, deia August.

ESCOLES4L’Ajuntament va
anunciar a mitjans de març l’a-
cord amb la propietat per ex-
propiar el solar  que hi ha al cos-
tat de l’Escola Mestre Gibert, a
la cantonada dels carrers del Va-
llès i de Concepció Arenal. D’a-
questa manera es fa el pas im-
prescindible per aconseguir
l’ampliació del pati del centre,
una reivindicació  que fa tres dè-
cades que la comunitat educa-
tiva lidera.

Després de mesos de nego-
ciacions l’acord s’ha tancat per
1,4 milions d’euros després que
la primera intenció de l’Ajun-
tament, la de fer una permuta,
no tirés endavant. Les negocia-
cions entre les parts també van
servir per acordar que l’escola
podrà començar a utilitzar l’es-
pai encara que els tràmits bu-
rocràtics es puguin allargar.
Això significa que el curs que ve
els alumnes de l’escola ja tin-
dran un pati més gran. Està
previst que l’expropiació es faci
abans d’acabar l’any.

MESOS DE MOBILITZACIONS
La notícia arriba després que el
passat mes d’octubre les famí-
lies comencessin a organitzar
protestes per reclamar l’am-
pliació del pati. Totes les alar-

mes es van disparar a causa de
la caiguda d’una part de la pa-

ret que separa l’escola i el solar
sobre un banc del pati. Dies més
tard es va haver d’alertar els
bombers perquè es van detectar

noves esquerdes al mur. A prin-
cipis de desembre les protestes
van seguir aprofitant la visita del
conseller d’Ensenyament, Josep
Bargalló.

Ara, des de l’escola, celebren
la notícia, tot i que admeten que
encara queda un llarg camí per
recórrer fins a aconseguir l’am-
pliació de l’escola. En paral·lel,
des del mateix centre han volgut
aprofitar la notícia per donar les
gràcies a totes les famílies, mes-
tres i veïnat que han format part
de la reivindicació.

Les protestes han donat els seus fruits. Foto: Twitter (@mestregibert)

L’Escola Mestre Gibert podrà
ampliar el pati el curs que ve

El consistori pagarà 1,4
milions d’euros després
de no aconseguir 
una permuta
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

La FAVB demana a l’Ajuntament i la Generalitat que actuïn per eliminar aquesta substància

Alerta pels nivells d’amiant
SALUT PÚBLICA/ La Federació d’Associa-
cions de Veïns de Barcelona va denunciar el
passat 26 de març els alts nivells d’amiant
que existeixen a diversos indrets de la ciu-
tat. L’acte va tenir lloc al Casal del barri Pou
de la Figuera i forma part del Fòrum Veïnal
‘Contaminacions ocultades’. La reivindica-
ció va ser inclosa a dues cartes públiques
dirigides a l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat. Des de la FAVB es demanen
mesures efectives per lluitar contra l’amiant
per part de les institucions públiques.

El 2028 acaba el termini per a l’erradi-
cació total de l’amiant, segons les resolu-
cions adoptades pel Parlament Europeu.
Així, la Federació es fa ressò d’aquest ter-
mini i demana rapidesa a l’hora d’actuar
per eliminar l’amiant a la ciutat. Per acon-
seguir-ho, la FAVB exigeix disposar d’un
protocol que validi la solvència tècnica de
les persones encarregades de les inspec-
cions d’amiant, un Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA), un certificat per a treballs
lliures d’amiant i l’eliminació immediata
d’aquest mineral als edificis públics. D’al-
tra banda, consideren que la normativa es-
tatal és molt laxa i volen que s’endureixi i
que es prevegi un règim sancionador. A
més, volen habilitar les subvencions dels
treballadors i establir mesures de repara-
ció a les persones afectades per les conse-
qüències de l’amiant. 

NO CONFIEN EN L’AJUNTAMENT
Des de la FAVB han expressat una gran
preocupació pel Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA) que està preparant l’A-
juntament. Asseguren que serà poc rigo-

rós i que no creuen que mai s’arribi a fer
un cens precís i real sobre la situació de l’a-
miant a Barcelona. També remarquen que
a la ciutat no es compleixen els protocols
adequats sobre la retirada d’amiant a les
obres públiques. D’altra banda, demanen
a l’Ajuntament que faci complir la legisla-
ció vigent a les obres de reforma, rehabili-
tació i enderroc en els edificis privats.

L’AMIANT AL METRO
Els problemes amb l’amiant no són exclu-
sius dels edificis sobre la superfície. Un tre-
ballador del metro ha estat diagnosticat
recentment d’asbestosi, una malaltia greu
provocada per l’exposició a l’amiant. Des

del Comitè d’Empresa de TMB han denun-
ciat la situació, al mateix temps que també
han apuntat que la mort d’un treballador
jubilat també podria estar relacionada
amb l’exposició a l’amiant. Actualment fins
a 20 treballadors del transport subterrani
podrien tenir problemes de salut relacio-
nats amb els efectes de l’amiant.  A finals
de gener TMB va reconèixer que 12 treba-
lladors estan afectats per l’exposició a
aquesta substància.

MANIFESTACIÓ/ Aproximadament 2.000 estudiants es
van manifestar el passat 15 de març en contra del canvi
climàtic. La protesta es va celebrar des de la plaça de la
Universitat fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants
van demanar mesures urgents per aturar el canvi climà-
tic i l’escalfament global. ‘No existeix un planeta B’, ‘Hi ha
més plàstic que sentit comú’ o ‘Emergència Climàtica’ van
ser alguns dels lemes més repetits durant la manifesta-
ció. L’acte es va fer paral·lelament a una vaga d’estudiants,
que el mateix dia es va celebrar a diverses ciutats del món.
Aquesta vaga forma part del moviment ‘Fridays for Future’
(Divendres pel futur, en català), una iniciativa creada per
l’estudiant sueca Greta Thunberg que ha estat un autèntic
fenomen viral a les xarxes socials. En total, la protesta in-
ternacional ha sumat estudiants de 89 països que s’han
sumat a la reivindicació per cuidar el planeta.

La vaga en contra del canvi climàtic també ha tingut
repercussió a les escoles, on s’han fet casserolades i s’han
llegit manifestos en favor d’un futur sostenible a la Terra.
L’objectiu dels actes és conscienciar els polítics de la situació
d’emergència que s’està vivint al món a causa de la con-
taminació, la desforestació i l’excessiu consumisme. Es de-
mana que es parli amb experts i científics de la matèria
per a impulsar mesures que salvin el planeta.

Els estudiants es planten 
en contra del canvi climàtic EQUIPAMENTS/ El Ple de l’Ajuntament del passat 29 de

març no va servir per solucionar el conflicte pel futur del
CAP Raval Nord. La votació que havia de servir per deci-
dir si es revocava la cessió de la capella de la Misericòrdia
al Macba es va retirar finalment de l’ordre del dia després
que  la regidora Gala Pin argumentés que només Barce-
lona En Comú i la CUP hi votarien a favor.

El Ple sí que va aprovar una proposta d’ERC per
apostar per la construcció, en un solar annex al Macba, que
ha ofert la Diputació. Tot i això, des de la plataforma CAP
Raval Nord Digne van mostrar la seva preocupació per les
“presses” que representa aquesta aposta, que tampoc aca-
bat de convèncer el CatSalut. En paral·lel, des de la pla-
taforma van deixar clar que seguiran amb l’ocupació de
la Misericòrdia fins que hi hagi una “solució definitiva”.

El futur del CAP Raval Nord
segueix sense solució

La FAVB diu que el Cens
d’Edificis amb Risc
d’Amiant serà
poc rigorós
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

LLOGUER/ La FAVB va reclamar a
finals de març a la Generalitat que
faci contractes de lloguer de llar-
ga durada als llogaters de la finca
del carrer n’Arai 3, al barri Gòtic. En
un acte celebrat el dia 27  a la pla-
ça de George Orwell es va expo-
sar el cas que pateixen els veïns d’a-
quest bloc. Actualment, la Gene-
ralitat és la propietària de l’immo-
ble, a través d’una herència intes-
tada després de la mort de l’anti-
ga propietària. L’edifici es va ven-
dre a un fons d’inversió i la Fun-
dació Hospital Clínic va aparèixer
com a hereu legítim, fet que va
desencadenar un litigi judicial en-
cara en marxa. La situació ha pro-
vocat un gran desconcert als veïns.

La FAVB demana
nous contractes
estables a n’Arai 3

MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de Vilapi-
cina i la Torre Llobeta va viure el passat 9 de
març un dia molt especial per a la memò-
ria històrica i la lluita social de Nou Barris. El
dia va servir per celebrar i fer efectiu el
canvi de nom de l’avinguda de Borbó per
l’avinguda dels Quinze i per inaugurar la
placa que recorda la històrica Associació de
Veïns de 9 Barris, al barri de Torre Baró.

La jornada va arrencar a dos quarts
d’onze del matí amb un acte a la pèrgola
de Costa i Cuixart, que va incloure una xo-
colatada. La iniciativa per canviar el nom
d’aquesta avinguda va sorgir de l’Associa-
ció de Veïnes i Veïnes de Torre Llobeta-Vi-
lapicina i la Taula de Nou Barris per la
República. Per justificar el canvi en el no-
menclàtor, les entitats van recordar que a

la cruïlla entre l’avinguda de Borbó i el pas-
seig Maragall hi havia la parada del tram-
via 46. El bitllet del viatge tenia un preu de
15 cèntims, que és l’origen d’aquest nom
popular que ara ha passat a ser oficial. El
nom d’avinguda de Borbó va ser escollit
pel règim franquista l’any 1942.

Més tard es va fer el segon acte, que va
tenir lloc a l’avinguda Escolapi Càncer, i que
va servir per estrenar la placa d’homenatge
a l’AV de 9 Barris. La iniciativa va sorgir de la
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Enti-
tats de Nou Barris, l’Arxiu Històric de Roque-
tes i la Taula de la Memòria Històrica i serveix
per reconèixer la tasca de l’entitat, que va
néixer el 1970 amb el nom d’Asociación de
Vecinos del sector Vallbona-Torre Baró-Trini-
dad per combatre l’especulació urbanística.

L’avinguda dels Quinze del barri 
de Vilapicina torna a ser una realitat

VEÏNS I BARRIS/ ‘Barris cuidats,
ciutat vivible’. Amb aquest lema,
la FAVB celebrarà la seva 47a as-
semblea anual el pròxim 6 d’abril.
L’acte tindrà lloc al Centre Cívic
Can Clariana Cultural, al barri de
Congrés-Indians del districte de
Sant Andreu. 

Un any més, com ja és cos-
tum, la FAVB tornarà a centrar el
debat de l’assemblea sobre el
preu i les condicions del lloguer,
l’expulsió de veïns dels barris, els
desnonaments i les opcions per
a un habitatge digne. El passat
mes de febrer ja es va presentar
el document ‘El dret a l’Habitatge:
mesures ineludibles’ com a guia
relacionada amb el tema.

Tot a punt per a la
47a Assemblea 
de la FAVB

ECOLOGIA/ ’Ruralitzem’ proposa
aplicar l’agroecologia a la Solana
de Collserola per regenerar-la am-
bientalment. Aquesta xarxa d’en-
titats promotores de l’agroecolo-
gia urbana ha presentat quatre
projectes que consisteixen a cre-
ar un bosc comestible a Font Ba-
liarda, recuperar la bassa gran de
la vall de Can Masdeu, introduir ca-
bres blanques de Rasquera per ne-
tejar el sotabosc i que joves o per-
sones en risc d’exclusió social es
dediquin a fer tasques de treball
forestal. Així, s’assoliria la recu-
peració del paisatge natural, la pre-
venció d’incendis, milloraria la
biodiversitat i es recuperaria el pa-
trimoni, segons Ruralitzem.

Proposen
agroecologia a la
Solana de Collserola

Els llogaters es preparen per  protestar
contra les pujades dels preus

HABITATGE/ La manifestació en
contra dels lloguers abusius es-
calfa motors de cara al pròxim 6
d’abril. La protesta, convocada
pel Sindicat de Llogaters i que
durà per lema ‘Punxem la bom-
bolla’, ha rebut el suport de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns
de Barcelona. Arrencarà des dels
Jardinets de Gràcia a les sis de la
tarda i es preveu una gran assis-
tència per  reclamar un preu just
de l’habitatge i mesures políti-
ques per aturar les pujades de
preu del lloguer.  

Des del Sindicat de Llogaters
denuncien que actualment no hi
ha cap mena de barrera per als
especuladors, cosa que provoca
l’augment de preu dels contrac-
tes de lloguer. Denuncien la in-
dústria immobiliària i turística
com a principals causants que es
disparin els preus i demanen so-
lucions pel “drama social” que ge-
nera aquesta tendència. En
aquest sentit, recorden que s’exe-
cuten 165 desnonaments per via
judicial cada dia, el que suposa
un cada cinc minuts. De la ma-
teixa forma, protesten contra l’a-
cumulació d’habitatges que,
diuen, porten a terme els espe-
culadors.

NOVES MESURES
Davant d’aquesta situació, des
del Sindicat de Llogaters exigei-
xen “punxar la bombolla” especu-
lativa del lloguer i demanen als
veïns de  Barcelona una gran con-
centració per reivindicar-ho. Així,
reclamen una sèrie de mesures
per aturar l’augment dels preus.

Demanen uns preus assequibles
per a la renda mitjana dels inqui-
lins, que els contractes siguin 
estables i que es renovin auto-
màticament excepte en casos de
necessitat personal o familiar. A
més, aquests contractes haurien
de ser regulats per evitar la inter-
mediació de  les immobiliàries.
D’altra banda, reclamen aturar
per complet tots els desnona-
ments si no existeix una alterna-
tiva, així com augmentar la
construcció d’habitatges socials.
En el tema fiscal, demanen l’ex-
pulsió dels fons voltors, als quals
assenyalen com a punta de llança

de la bombolla i l’eliminació de
totes les figures d’evasió fiscal de
l’Impost de Societats i l’IRPF. 

Un altre gran front obert és el
dels pisos turístics, que provo-
quen la pujada dels preus dels
lloguers i l’especulació urbanís-
tica, segons el Sindicat. Assegu-
ren que a Barcelona hi ha molt
mala gestió del turisme i que im-
pacta negativament a la vida dels
habitants de la ciutat. De la ma-
teixa manera, consideren clau
que s’eliminin els pisos turístics
per a ampliar l’oferta d’habitatge
destinada als veïns.

Es reclama 
un preu just de 

l’habitatge i aturar
els desnonaments



| 16

líniasantandreu.cat

Comerç

El comerç del carrer Gran
premia els seus clients 

EIXOS4Les associacions co-
mercials del carrer Gran de Sant
Andreu, Eix de Sant Andreu i
Sant Andreu Nord Comerç te-
nen en marxa des del passat 15
de març una campanya de pro-
moció amb una gran quantitat
de premis per repartir.

Els comerços d’aquest carrer
entreguen una butlleta ‘Rasca-
Rasca’ a totes les persones que
facin una compra superior a 20
euros. Els clients tenen la pos-
sibilitat d’endur-se diferents
premis, com ara bosses de com-
pra, caixes hermètiques i vals de

compra per gastar en els co-
merços fins al 30 d’abril.

Tots els premis i els vals de
compra es poden recollir a l’o-
ficina de l’Eix Comercial de Sant
Andreu, situada al carrer Mateu
Ferran número 4, els dimarts i
dijous entre les cinc i les set de
la tarda.

FESTA DE LA PRIMAVERA
D’altra banda, Sant Andreu Nord
Comerç va participar el 24 de
març a la festa per donar la ben-
vinguda a la primavera que es va
fer al parc Antoni Santiburcio.

ELECCIONS4Els esmorzars que
estan organitzant els represen-
tants del comerç local, la Funda-
ció Barcelona Comerç i Barcelo-
na Oberta, amb els diferents can-
didats a l’alcaldia van tenir el 28
de març Elsa Artadi, número
dos de la candidatura Junts per
Catalunya, com a convidada.

Durant la seva intervenció
Artadi es va mostrar molt críti-
ca amb el govern de Barcelona
En Comú, a qui va acusar de “no
escoltar el sector privat” i va la-
mentar que “no està havent-hi
col·laboració público-privada,
perquè no hi ha diàleg”. La nú-
mero dos de Junts per Catalun-
ya va destacar dos reptes que, se-
gons ella, afronta el sector del co-
merç. El primer seria la seva
adaptació a les condicions ac-
tuals del mercat i com aquest s’hi
ha d’adaptar per seguir sent
competitiu, mentre que l’altre és
“com gestionar i millorar els
milions de desplaçaments basats
en comportaments absurds”.

Pel que fa al Top Manta, una
de les qüestions que aixeca més

polèmica entre els comerciants,
Artadi va apostar per fer una
“contenció” a causa de les difi-
cultats per erradicar-lo. A més,
va criticar que Colau “justifi-
qui” aquesta pràctica perquè
està “condemnant els més vul-
nerables”. “És un problema so-
cial evident al qual s'ha de donar
una sortida social, però no és que

cadascú faci el que vulgui”, va
concloure.

LA PROMESA DE COLAU
Tres dies abans d’Artadi, la pro-
tagonista de la trobada va ser l’al-
caldessa Colau, que va prometre
30 milions d’euros per rehabili-
tar  150 locals comercials, que
també tindrien lloguer assequible.

Artadi, durant la seva intervenció als Esmorzars amb el Comerç. Foto: ACN

Artadi acusa l’Ajuntament 
de “no escoltar el sector privat”

Enquesta | El comerç de barri, el preferit per a moltes compres
El comerç de barri, segons una enquesta municipal, es manté com el preferit dels veïns per a
les compres de roba, calçat, parament de llar i oci i cultura. Les compres en aquests comerços

es mantenen estables, amb un lleuger augment de les de cultura, oci i parament de la llar. 
Abril 2019
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Esports

Amb la temporada 2018-19 en-
carant ja la recta final, la UE
Sant Andreu està a punt per
afrontar un mes clau per saber si
l’equip aspira al play-off. El con-
junt de Mikel Azparren jugarà
quatre dels set partits que resten
durant les setmanes que resten
d’aquest mes d’abril, decidint
bona part de les opcions d’acabar
entre els quatre primers.

Així, després del triomf con-
tra el Santfeliuenc (3-2) i l’empat
de l’Horta al camp de l’Hospita-
let (1-1), els quadribarrats han re-
tallat el seu desavantatge res-
pecte de l’equip hortenc, que ara
és de tres punts. De les darreres
10 jornades, el Sant Andreu n’ha
guanyat vuit i només ha deixat de
sumar de tres en tres als camps de
l’Hospi i de la Pobla (1-1).

L’equip tancarà el mes visitant
el Vilafranca (el diumenge 7 a les
12 del migdia), rebrà, de forma
consecutiva, el Cerdanyola i el
Castelldefels al Narcís Sala (el dis-
sabte 13 i el dijous 18, respecti-
vament), mentre que l’última
partit de l’abril serà el dia 28 al Fe-
liu i Codina contra l’Horta.

COPACAT DEFINIDA
Per altra banda, el segon front
obert del tram final del curs, la

Copa Catalunya, ja té data i es-
cenari: serà el dimecres 1 de
maig, al municipal de la Feixa
Llarga de l’Hospitalet contra el Vi-
lafranca. Els quadribarrats vol-
dran aixecar la segona Copa de la
seva història; la primera va ser el
2008, a Sant Carles de la Ràpita,
quan l’equip aleshores entrenat
per Natxo González va derrotar
l’Espanyol (2-1) remuntant un gol
de Jonathan Soriano amb dianes
d’Álvaro Corral i Dani Martí.

El curs 2018-19 encara el seu tram decisiu. Foto: UESA

El Sant Andreu afronta un mes
clau per poder entrar al ‘play-off’
» L’equip és a tres punts de l’Horta quan només falten set jornades
» Els quadribarrats jugaran la final de la Copa Catalunya l’1 de maig

El CN Sant Andreu, a punt per
a la Final Four del LEN Trophy

Haver quedat fora de
l’Euro League brinda
un nou repte al sènior
femení del CN Sant An-

dreu: disputar la Final Four de la
LEN Trophy, un dels campio-
nats continentals de clubs més
importants del moment.

El conjunt de Javi Aznar es ju-
garà el primer títol del curs a Ki-
rishi (Rússia) entre el divendres
12 i el dissabte 13 d’aquest mes.
Les andreuenques jugaran la se-
mifinal contra l’Orizzonte de Ca-
tània italià, mentre que una hi-
potètica final seria contra les

vencedores de l’altra semi, entre
el Kirishi i l’UVSE de Budapest.

BALLART PLEGA A FINAL DE CURS
Pel que fa a l’actualitat del sènior
masculí, el passat 23 de març el
seu entrenador, Dani Ballart, va
anunciar que deixarà l’entitat
quan s’acabi el curs. En un co-
municat, el tècnic explica que
creu que “he de tancar aquesta
etapa, esperant que se m’obrin al-
tres portes per seguir creixent”,
dona les gràcies a afició, jugadors
i club i desitja poder retrobar-se
amb el Sant Andreu en el futur.

Rècord masculí i femení
en la 41a Marató de Barcelona
ATLETISME4L’edició de 2019
de la Marató de Barcelona ja
forma part dels llibres d’història.
La prova havia modificat el tra-
çat per intentar que els atletes
superessin el rècord i, el passat
dia 10 de març, això va ocórrer
per partida doble, en les catego-
ries masculina i femenina: Alemu
Bekele i Kuftu Tahir són els nous
plusmarquistes de la cursa.

Bekele, corredor etíop na-
cionalitzat bahreinià, arribava a
la cita com a un dels tapats, i va
aconseguir ser el més ràpid dels
17.500 que van començar la cur-

sa. La seva marca, de 2 hores, 6
minuts i 4 segons, supera en
gairebé un minut i mig la que
Jackson Kotut tenia des de l’any
2010. Abebe Negewo i Anthony
Maritim van acompanyar l’atle-
ta africà al podi.

Per la seva banda, la també
etíop Tahir va rebaixar en 20  se-
gons el rècord d’Helen Bekele de
fa dos anys. L’africana ha esta-
blert la nova millor marca histò-
rica de la prova en 2 hores, 24 mi-
nuts i 44 segons. Josephine Chep-
koech i Joy Kemuma van ser
plata i bronze, respectivament.

El CP Congrés encara les
últimes sis jornades de la lliga

Les jornades conti-
nuen passant i la si-
tuació no canvia: el
CP Congrés conti-

nua mantenint el frec a frec amb
el Barça C per ser el líder (i, en úl-
tima instància, el campió) del
grup B de Primera Catalana. 

Els dos equips continuen em-
patats a 58 punts quan només
falten sis partits per disputar-se
i només la diferència de gols
(+61 del Barça i +53 del conjunt

andreuenc) fa que els blaugrana
liderin la taula .

Aquest mes, però, difícilment
serà decisiu per al desenllaç final
del curs, ja que només es dispu-
taran dos partits. El pròxim diu-
menge 7 l’equip rebrà la visita del
filial del Lleida Llista (el novè
classificat), mentre que en l’únic
desplaçament que caldrà fer en
les pròximes setmanes, el CPC
viatjarà a la pista del CP Bell-lloc
el divendres 12.

Pàdel | Les pistes del CEM del Bon Pastor ja funcionen
El passat dissabte 30 de març es van inaugurar les noves pistes de pàdel del Centre
Esportiu Municipal del Bon Pastor. Entre aquest dia i el diumenge 31 es va celebrar
un trofeu amb una trentena de parelles sumant les categories masculina i femenina.

Pau Arriaga
SANT ANDREU
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L'any 1990, Ryoei Saito va comprar un
famós quadre de Van Gogh. Indignat
pels impostos que el govern japonès li
exigia per la compra, va anunciar en
una roda de premsa que desapareixe-
ria juntament amb el quadre. Des de
llavors, no se n'ha tornat a saber res. La
cerca de l'obra d'art és el centre de la
nova novel·la de Matilde Asensi.

Llibres

Sakura
Matilde Asensi

Recordant el 80è aniversari del gran
poeta Federico García Lorca, Pep Tosar
explora la vida de l’autor d’una forma
íntima i apassionant. El misteri capti-
vant de l’andalús més universal el re-
cull aquesta obra que busca retratar
Lorca com no s’havia fet fins ara. 

Es pot veure al Teatre Goya de Bar-
celona fins al 28 d’abril.

Teatre

Federico García
Pep Tosar

Leiva torna amb el seu característic
rock lleuger que continua l’estil dels
anteriors discs. A més, s’ha proposat
recompensar aquells que comprin el
seu disc en format físic amb un extra
molt personal: les notes de veu grava-
des amb mòbil que recullen les prime-
res gravacions del disc crues i sense
cap mena d’edició. Pura música.

Música

El reconegut director es treu de la mà-
niga el seu millor cinema a ‘Dolor y
gloria’. El film ha estat valorat pels crí-
tics com una de les seves millors obres.
Un espectacle emocional sobre un di-
rector de cinema en els últims anys de
la seva carrera. Antonio Banderas tam-
bé s’ha endut l’aplaudiment de la críti-
ca pel seu rol protagonista.

Pelis i sèries

Dolor y gloria
Pedro Almodóvar

Nuclear
Leiva

Barcelona animada
Torna el festival més important de cinema d’animació. La

desena edició del NonStop Barcelona Animació serà al MAC-
BA i a l’Arts Santa Mònica fins al 31 de març. Tallers, xerrades,
classes magistrals, projeccions... Tota mena d’activitats adre-
çades als fanàtics i aficionats de l’animació. Enguany el festi-
val continua aposant per noves formes d’animació cinema-

togràfica i de videojocs. Un dels grans atractius d’aquesta
edició és que hi haurà una sessió d’Elevator Pitch, que consis-

teix en la presentació de projectes en 5 minuts davant d’un
grup d’experts, artistes i professionals diversos. 

La cantautora i compositora Rozalén ha tornat a ser
protagonista pel seu activisme social. Aquesta vegada

ha pujat a bord d’un vaixell de l’ONG Open Arms a Bar-
celona per denunciar l’abandonament d’immigrants al

mar Mediterrani. Rozalén va afirmar que li sembla “un
problema enorme que estiguin morint persones a l’ai-
gua i ningú faci res”. Durant la seva visita a l’embarcació
de rescat, va anunciar que vol crear una cançó dedica-
da a les vides perdudes al fons del mar. La denúncia de

l’artista se suma a altres reivindicacions, com quan va
dir que donaria un zascaals polítics que parlen de femi-

nisme rodejats de dones a les quals tracten com a ob-
jectes. Rozalén sempre té en compte el vessant de de-
núncia social a les seves cançons i espectacles. Un dels

exemples a l’hora de crear concerts inclusius és que
sempre actua acompanyada d’una intèrpret en el llen-
guatge de signes. Combinant una música íntima i que

barreja gèneres, ja és un gran nom de la música d’autor
a tot l’estat. A més, actuarà al Festival de Cap Roig 2019.

R O Z A L É N
Ser una cantautora reconeguda

Combina el talent musical amb l’activisme social

Famosos

Visitar un vaixell d’Open Arms
Ha denunciat la indiferència amb les morts al mar

Aplaudeixen la implicació de la cantant
Agraeixen la seva solidaritat amb els problemes socials

QUÈ HA FET?

| Yoshi’s crafted World
Un retorn als jocs de plataformes clàssics amb l’entranyable Yoshi. Un dels grans atractius és la pos-
sibilitat de superar els nivells de formes diferents segons la direcció en la qual es decideixi avançar.Viu en línia

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUI ÉS?
La fitxa
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DIJOUS 25 D’ABRIL
19:00 Concert de Moana Quartet, que neix al

Conservatori de Música del Liceu l'any 2013
amb la intenció d'endinsar-se en la formació
del quartet de corda clàssic. / C. C. Navas.

TOTS ELS DIMARTS
19:30 Rodrigo Stocco és el professor del curs Club

de fotografia, orientat a aquelles persones que
ja tenen coneixements bàsics de fotografia
o que ja han realitzat algun curs de fotogra-
fia. / Centre Cívic La Sagrera La Barraca.

TOTS ELS DIJOUS
11:30 La il·lustradora i muralista Núria Toll con-

duirà, durant vuit sessions, el curs anome-
nat Taller d'art mural per a Dones Grans i Tre-
mendes. El preu total del taller és de 72 eu-
ros. / Nau Bostik.

FINS AL 21 D’ABRIL
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra anomenada 4 Anys Bos-
tik, un recull d’imatges recents que mostren
l’abandonament de diferents dels seus espais.
/ Nau Bostik.

A PARTIR DEL 13 D’ABRIL
Matí-TardaA partir del pròxim dia 13 es podrà

visitar la mostra anomenada Kilòmetre 0: au-
tors i autores de Sant Andreu, mostra dels da-
rrers llibres publicats dels autors i autores lo-
cals. / Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra.

DISSABTE 6 D’ABRIL
12:00 Darrera sessió del Code club: taller de pro-

gramació, a càrrec d’Aleix Dalmau, pensat  per
a nens i nenes que vulguin començar a in-
troduir-se en l’univers de la programació. /
Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet.

A PARTIR DEL 23 D’ABRIL
17:00 Sentim els sentits: Jocs, cançons, textures

i d'altres, és taller infantil que s’allargarà fins
a la segona meitat del mes de juny. / Centre
Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu.

DISSABTE 27 D’ABRIL
16:30 Partit de waterpolo corresponent a la dis-

setena jornada de la Divisió d’Honor feme-
nina entre el CN Sant Andreu i el Waterpolo
Zaragoza. / Piscina Pere Serrat.

La contacontes Núria Clemares s’en-
carregarà de coordinar la narració
Contes a la mà. / Biblioteca La Sagre-
ra-Marina Clotet.

Núria Clemares coordina 
la narració ‘Contes a la mà’

Dijous 11 d’abril a les 18:00

Jesús Burjales coordina el taller In-
formàtica 1 - 3T, pensat perquè els
alumnes li treguin tot el partit al sis-
tema operatiu de Windows. / Centre
Cívic Navas.

En marxa el curs
‘Informàtica 1 - 3T’
Tots els dilluns a les 11:30

Cándida és un solo canalla i personal
en el que l'Anna conta, canta i balla la
seva experiència amb els fongs vagi-
nals. L’entrada és gratuita. / Centre Cí-
vic Sant Andreu.

‘Cándida’, una proposta 
teatral amb música i dansa

Dijous 25 d’abril a les 19:00

Partit de futbol corresponent a la
trenta-setena jornada de Tercera Divisió
entre la UE Sant Andreu i el Cerdanyola
FC. / Municipal Narcís Sala.

La UE Sant Andreu, a punt per
rebre la visita del Cerdanyola FC

Diumenge 14 d’abril a les 18:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Els participants al 59è Congrés re-
gional d'Esquerra Barcelona van
aprovar a finals de març la llista de
la candidatura encapçalada per Er-
nest Maragall amb un 91% de vots
a favor.

La candidatura d'Esquerra Re-
publicana-Ernest Maragall Alcalde +
Barcelona-Nova/Nou Futur va pre-
sentar la seva llista sencera per a
les eleccions municipals amb una
foto de família de tots els seus inte-
grants. El candidat que l'encapçala,
Ernest Maragall, va voler destacar
l'objectiu del seu projecte per go-
vernar Barcelona treballant, no
només per a la seva gent, sinó per a
tots els veïns i veïnes de la ciutat:
“La tria és entre el que representa
el govern de Colau i l'ambició repu-
blicana de la nostra candidatura.

Nosaltres no només treballarem per
a uns quants, per als 'nostres'. Els
nostres són tots”, va afirmar durant
l'acte de presentació.

Maragall també va voler destacar
que la Barcelona real també és la
que surt al carrer i lluita per les
seves necessitats: “No volem una
ciutat callada o resignada. Volem
una ciutat crítica i que ens exigeixi
per fer millor les coses, perquè al
costat de la protesta, la denúncia i
la crítica, ha d'haver-hi solvència”.

Entre els primers noms que figu-
ren a la llista aprovada pel congrés
regional destaquen Elisenda Ala-
many, en representació de Nova-
Nou Futur; Miquel Puig, de la
plataforma Ernest Margall + Bcn; la
presidenta del Grup Municipal
d'ERC, Montse Benedí; el regidor i

portaveu, Jordi Coronas; la diputada
al Parlament, Eva Baró; la regidora
Gemma Sendra; el candidat per la
JERC, Max Zañartu, els indepen-

dents Maria Buhigas, Rosa Suriñach
i Pep Salas i els consellers de dis-
tricte Jordi Castellana, Marina Gas-
sol i Jordi Fexas, entre d'altres.

Esquerra Republicana aprova la seva
llista per a les eleccions municipals

El passat dilluns 25 de març, amb
l’Ernest Maragall, l’Anna Surra i el
Gabriel Rufián, vam passejar pel
barri de La Sagrera de la mà d’enti-
tats, comerciants i referents veïnals
de la zona.

Després d’un speak corner amb
els nostres candidats vam tenir l’o-
portunitat de parlar a bastament
de les necessitats i preocupacions
dels comerciants del barri. Se’ns va
fer palesa la preocupació per les
obres de la pacificació de la Meri-
diana i la necessitat de tirar-les en-
davant per qüestions, ja no només
de mobilitat  i urbanístiques, sinó
per l’afectació a la salut que els ni-
vells de contaminació actuals
tenen sobre la població.

Els i les comerciants ens van re-
cordar el compromís incomplet de
l’actual govern municipal de Barce-
lona En Comú amb el barri a l’hora

de desplegar el projecte i arrencar
les obres pel barri que històrica-
ment ha encapçalat la lluita veïnal
per a la pacificació i humanització
de l’avinguda Meridiana. També ens
recordaven tot el llistat d’obres que
encara avui estan per acabar de de-
finir i que tenen afectació directa
sobre el teixit comercial de proximi-
tat, tant i tan important pels nostres
barris.

La visita ens va portar també a
la Nau Bostik, un projecte, com
sempre hem defensat al Districte,
d’empoderament cultural impres-
cindible per la Barcelona que va
més enllà dels grans equipaments
culturals de ciutat. 

La visita dels nostres represen-
tants va acabar amb una distesa
trobada amb l’Associació de Veïns
de La Sagrera i el compromís ferm
de tornar amb el nostre equip d’ur-

banistes i seure a dibuixar, plànols
en mà, l’últim gran espai per definir
la ciutat, la ferida oberta del Pla
Sant Andreu Sagrera. També es va
parlar de planificar de la mà dels
veïns i veïnes els futurs equipa-

ments i serveis del barri i els seus
entorns.

Des d’Esquerra Republicana se-
guim #RedefinimBarcelona amb
l’Ernest Maragall, barri a barri,
plaça a plaça, carrer a carrer.

Ernest Maragall visita La Sagrera
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