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SOSTENIBILITAT4“No hi ha pla-
neta B”. Aquesta és una de les
pancartes que el passat diven-
dres 27 de setembre es van po-
der veure durant la manifestació
celebrada en el marc de la vaga
mundial pel clima. La marxa,
que va reunir unes 20.000 per-
sones al centre de la ciutat segons
la Guàrdia Urbana, va ser una de
les protestes més importants
que el moviment internacional
Fridays For Future ha fet fins al
dia d’avui.

La majoria de cares que es
van poder veure des d’un primer
moment als Jardinets de Grà-
cia –el lloc escollit per arrencar
la marxa– eren majoritàriament
joves, tot i que també hi havia
gent més gran i famílies amb
nens. Enmig d’un ambient to-
talment festiu, els manifestants
van lluir diferents pancartes, al-

gunes amb missatges molt ori-
ginals, i van corejar diferents
consignes. “El meu futur és a les
vostres mans” o “Què volem?
Justícia climàtica. Quan la vo-
lem? Ja” van ser alguns dels
missatges que es van enviar. 

XERRADES I CONCERTS
La marxa, després que la capça-
lera s’hagués d’avançar des dels
Jardinets de Gràcia fins al passeig
de Gràcia per la quantitat de gent
concentrada, es va acabar a la pla-
ça Catalunya, on es van fer dife-
rents intervencions i concerts.
Des de l’organització van voler re-
marcar el perfil “internaciona-
lista” de la reivindicació, cosa
que va fer que parlessin repre-
sentants de col·lectius migrants
que van tractar qüestions com la
desforestació al Brasil o la pro-
blemàtica dels refugiats climàtics. 

En paral·lel, la marxa també
va tenir el suport de 300 orga-
nitzacions i entitats d’arreu de Ca-
talunya, que s’han adherit al ma-
nifest per la vaga mundial del cli-
ma. En aquest text, Fridays For
Future Barcelona avisa que la hu-
manitat “mai no s’ha enfrontat”
al repte que implica l’actual emer-
gència climàtica, la qual consi-
deren que és “innegable”. 

Des d’aquesta entitat creuen
que la situació actual “és conse-
qüència directa del nostre siste-
ma extractivista i consumista,
que prioritza el benefici econò-
mic a mantenir la vida”, al ma-
teix temps que denuncien que
“se’ns ha fet creure que el dete-
riorament ambiental és l’inevi-
table preu a pagar per poder viu-
re en societats del benestar”. El
repte és majúscul però l’ambició
de Fridays For Future també.

Objectiu: salvar el planeta
» Fridays For Future reuneix 20.000 persones al centre de la ciutat contra el canvi climàtic

» L’entitat juvenil creu que l’emergència climàtica és el repte més gran que encara la humanitat

Els manifestants van lluir diferents pancartes per denunciar el canvi climàtic. Foto: Eduardo Corria

POLÍTICA4Fridays For Fu-
ture Barcelona es va reunir,
juntament amb portaveus
d’altres associacions ecolo-
gistes, amb l’alcaldessa Ada
Colau el mateix 27 de setem-
bre al migdia, just abans de la
manifestació.

El portaveu de l’entitat,
Guillermo Chirino, va asse-
gurar el mateix dia al vespre, al
3 24, que la manifestació ha-
via anat millor que la trobada
amb l’alcaldessa. “L’Ajunta-
ment ens dona suport i diu que
estan en la mateixa línia que
nosaltres, però a l’hora de con-
cretar mesures amb una data

determinada no són capaços
de donar-nos solucions”, va
afirmar Chirino. 

Com a exemple d’aquesta
manca de solucions, el porta-
veu de Fridays For Future
Barcelona va parlar del peat-
ge anticontaminació, que l’en-
titat considera que és urgent
i que la ciutat no té. Sobre la
Zona de Baixes Emissions va
criticar que “no reduirà un
40% o 50% les emissions con-
taminants, que és el que re-
comana l’OMS, i tampoc  té
una perspectiva progressista
perquè discriminarà la gent de
classe treballadora”. 

Fridays For Future 
demana més ambició a Colau

Reportatge
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La lupa

per @Modernetdemerda

Què en queda?

El costum és el pitjor enemic de l'in-
dependentisme. Amb el temps hem
anat acostumant-nos a tot. Als insults,
a les difamacions, a la repressió, a les
presons, a l'exili, al que faci falta. Ens
ho anem col·locant tot a les espatlles,
fem alguna ganyota de desaprovació
perquè déu-n'hi-do, i continuem avan-
çant plens de fatiga, amb la
llengua fora i amb una de les
pells més dures de la capa
de la terra.

Un d'aquests hàbits que
ja hem assumit és la vincu-
lació del moviment inde-
pendentista amb la violèn-
cia. No és nou. Però ara sembla que tor-
nen a arremangar-se de veritat per
aconseguir lligar els dos conceptes.
Ho vam patir dilluns, amb les deten-
cions. Ho vam llegir dimarts, amb to-
tes les portades del règim. I ho vam veu-
re ahir, al Debat de Política General del
Parlament.

Lorena Roldán va pujar al faristol

i, adreçant-se a Torra, va aprofitar
l'ambient d'aquests dies per tornar a
relacionar l'independentisme amb el
terrorisme d'ETA. Però no només
això. Aquest cop hi va haver un pas
més, l'atac encara va ser més precís del
que sol ser: Roldán va mostrar-li al
president de la Generalitat una foto

concreta, la de l'atemptat de la banda
a Vic, mentre li anava escopint que sou
això, voleu això, no condemneu això,
goma 2, Terra Lliure, Otegui.

I mirin vostès si la nostra pell és
dura que, després d'aquesta lamen-
table escena, després que se li atri-
buïssin 10 cadàvers en un Debat de
Política General, l'independentisme

no va aixecar-se en bloc, no va dir
prou, no va abandonar la cambra, no
va deixar el feixisme sol amb la seva
misèria. Res. Amb l'excepció d'algu-
na protesta, tothom es va quedar
allà on era, empassant-se la maldat
més malaltissa, normalitzant-la, fent-
la plausible. A ningú li va passar pel

cap que ja n'hi havia prou,
perquè fa temps que po-
ques coses ens passen pel
cap. Ni tan sols dignifi-
car-nos, de tan destruïts
com ens han deixat.

Roldán és impresenta-
ble, i tant, però nosaltres no

sabem ni què som. Què en queda, de
nosaltres? Què ens han fet, que ni tan
sols sentim una punxada a l'estómac
quan ens perfora la malícia? I, lligat a
això, ¿què en podrem fer, de la sen-
tència, quan la tinguem a les mans? Ara
mateix, amb el costum i la pena devo-
rant-nos, sembla que ben poca cosa. Al-
menys, políticament.

Després que se li atribuïssin 10 cadàvers, 
l'independentisme no va aixecar-se en bloc,
no va dir prou, no va abandonar la cambra

2 anys d’aquella jor-
nada històrica, d’un dia

que recordarem per
sempre. Sentiu-vos orgulloses i orgu-
llosos d’haver-hi participat, d’haver-ho
fet possible. Malgrat els moments di-
fícils, amb determinació, pacifisme i de-
mocràcia, el futur sempre serà a les nos-
tres mans! #1oct.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Primero aplicaban el
155 si había desobe-

diencia institucional.
Ahora amenazan con el 155 si la gen-
te sale a la calle. Por hacer huelgas, cor-
tar carreteras e incluso quemar media
Catalunya no se puede aplicar el 155,
pero ellos lo harán si nosotros les de-
jamos.

@spaincrisis

Curioso que el ministro
Grande-Marlaska pida

condenas de una violen-
cia inexistente a quienes siempre han
rechazado toda violencia y, como re-
cuerda Jonathan Martínez, no diga
nada por las varias condenas del TEDH
por no investigar torturas que en varios
casos pasaron por él. 

Me cuesta entender
que periodistas que

siempre he tenido por
excelentes, dado que me consta que
suelen contrastar sus publicaciones, en-
treguen como “exclusiva “ noticias pro-
cedentes de un sumario secreto sin
contrastar con los directamente afec-
tados. #Periodismo.

@isaelbal@JonInarritu@ForcadellCarme
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Els semàfors

Generalitat
La coordinadora de les famílies dels cen-
tres públics de Sant Andreu ha denunciat
manca de places i massificació a les esco-
les públiques andreuenques. El conseller
Bargalló demana els pressupostos per 
no gestionar “una misèria continuada”. 

pàgina 10

Ajuntament
Sant Andreu ha acollit la primera Comis-
sió de Govern itinerant en el marc d’una
prova pilot que vol descentralitzar aques-
ta comissió, que se celebra cada dijous.
La intenció és que aquesta aposta des-
centralitzadora acabi sent permanent. 

pàgina 10

Correbarri
El pròxim diumenge 13 se celebrarà la
vuitena edició d’aquesta particular cur-
sa que fa que els districtes de la ciutat
s’enfrontin entre si a través de les mar-
ques dels seus atletes. Sant Andreu bus-
ca la seva quarta victòria consecutiva. 

pàgina 18
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Les obres del nou Mercat 
de Sant Andreu, a l’octubre1

2
La línia L1 del metro 
recupera la normalitat

Arriba la millor òpera a l’Eix
Comercial Fabra Centre

El pop del parc de la Pegaso, 
protagonista polèmic de l’estiu

Arrenca la sisena edició 
del Jazzing Festival
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Safata d’entrada

Con el fracaso del gobierno ac-
tual, más otras elecciones y una
división total de partidos, Es-
paña parece una república ba-
nanera –perdón, monarquía– y
eso que no producimos bana-
nas, sino plátanos. 

Esto es una vergüenza, así
no funciona un país. Con unas
elecciones cada año, debiendo
más de un billón de euros, más
una corrupción sistémica, de-
venimos un país de pandereta y
poca cosa más. La pregunta, y
al respecto de nuestros pelea-
dos políticos, es: ¿Para qué les
pagamos el sueldo y las dietas
que cobran? 

Pues para mantener las co-
sas más o menos como siempre
han estado en un país donde
una aristocracia, y desde antes
de la democracia, ostenta gran
poder; donde un Senado de
poco nos sirve; donde una mo-
narquía nos cuesta unos ocho
millones de euros al año, y
donde unas autonomías defici-
tarias mantienen su estatus de
mantenidas mientras otras,
bajo fueros, casi ni se quejan.

Pero ante todos estos hec-
hos, y otros, la política se de-
dica a maquillar con demago-
gia cualquier realidad sin que el
país mejore en su conjunto, y
tanto da la izquierda desunida,
el centro tacticista, la derecha
feudal como los extremos po-
pulistas. Nadie se une para re-
solver este disparate de país.
Los peninsulares no somos
borregos, a lo más deseamos
políticos doctos, morales y ex-
pertos, pero los que nos llegan
son mediocres, trepas y sin for-
mación acorde.

Bananera
per David Rabadà

Caça de bruixes
per Lola Salmerón

Voler independitzar-se d'un
país és delicte? Preparar ac-
cions pacífiques per protestar
contra els abusos d'un estat és
comparable amb accions ter-
roristes? La resposta dins d'un
marc democràtic seria ‘NO’,
però resulta ser ‘SÍ’ a Espanya,
un país que presumeix de de-
mòcrata. Si ho fos, no hi hau-
ria presos ni exiliats polítics ca-
talans per realitzar un refe-
rèndum d'autodeterminació. 

Espanya està utilitzant tota
la seva energia per aixafar el
moviment independentista.
Van començar per polítics i lí-
ders socials, van agredir bru-
talment votants pacífics i ara
s'atreveixen impunement con-
tra el poble. Arresten persones
de matinada i les acusen de ter-
rorisme. Malauradament, vi-
vim en un món en què moltes
persones han patit atacs ter-
roristes; és massa greu voler
comparar un moviment pací-
fic amb una banda terrorista. 

La premsa espanyola acu-
sa i jutja abans que ho facin els
jutges, sense cap prova evident,

és tot un ardit per sentenciar
abans d'hora, una descarada
guerra mediàtica. 

Resulta dolorós i impotent
veure les imatges de la policia
espanyola entrant a casa dels
independentistes. L'odi i l'a-
gressivitat són massa evidents
per no jutjar-ho. En una d'a-
questes detencions van obligar
un nen de 10 anys a tombar-se
a terra, mentre l'apuntaven
amb una arma llarga. No hem
d'acceptar cap mena de vul-
neració contra el dret dels
nens. 

Un país europeu està actu-
ant arbitràriament, i Europa
segueix sense mirar. Qui vul-
gui que busqui imatges de les
manifestacions independen-
tistes a Catalunya, veurà que
són exemplars per la seva ac-
titud pacífica, que no ens vin-
guin a acusar de terroristes.
Tan culpable és el que execu-
ta com el que permet l'execu-
ció. On ets Europa, on són els
drets humans de què tant par-
les? Quan intervinguis, potser
ja serà massa tard.

Les millors
perles

Un partit de futbol al Brasil acaba amb un resultat insòlit: 56-0.
Aquest va ser el marcador final de l’enfrontament entre el Fla-
mengo i el Greminho de Cosmos durant el Campionat Cario-

ca, el torneig regional de Rio de Janeiro. Les jugadores Raiza i Flávia
van ser les màximes golejadores, amb 11 gols cadascuna.

Detenen un fugitiu que havia passat 17 anys amagat en
una cova a la Xina. És el cas de Song Jiang, un ciutadà  xi-
nès que va fugir de la presó l’any 2002, després d’haver-

hi ingressat per tràfic de dones i menors. Ara, la policia l’ha po-
gut localitzar gràcies a les imatges captades per un dron.

Troben un tresor bizantí del segle V a Bulgària. Es tracta d’un
conjunt de 56 monedes d’or i de bronze que un grup d’ar-
queòlegs ha descobert durant una excavació a la ciutat de

Devnya. Són peces de l’època de l’emperador Teodosi II, que hau-
rien estat amagades per protegir-les d’un atac dels huns.

Un home i una dona acaben de descobrir que són ger-
mans per part de pare. Això no seria un problema si no
fos perquè són parella des de fa vuit anys, s’han casat re-

centment i estan esperant el seu primer fill. Tots dos volen man-
tenir la relació i l’embaràs, però els preocupa la salut del fill.

Una empresa de reserves hoteleres ha creat un viatge de 365
dies per viure tot un any amb temperatures d’entre 21 i 24
graus centígrads. La companyia ha presentat un mapa que

indica la ruta que cal seguir per fugir del fred: inclou 45 països dels 5
continents, comença a l’Argentina i acaba a les Bahames.

A les xarxes

@MarcosLamelas: Acto ‘Compromís Primer
d’Ocubre’ al Pati dels Tarongers del Palau de
la Generalitat. Quim Torra define el 1-O como
acto fundacional del republicanismo catalán.

@quimforn: Quina nit tan especial, quan-
tes emocions! Gràcies @llumillibertat per
donar llum i, sobretot, demostrar que som
i serem capaços de tot. #llill.

#LlumiLlibertat

@adrisantaa: Albert Rivera arriba al Parla-
ment l’endemà que el partit hagi registrat
una moció de censura contra Quim Torra. La
Mesa del Parlament l’ha admès a tràmit.

#MocióDeCensura #1Octubre
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“L’independentisme ha de ser 
majoritari a l’àrea metropolitana”

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

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

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

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

La sentència del procés és a tocar.
Vostè segueix apostant per un
govern de concentració en lloc
d’unes possibles eleccions antici-
pades?
Jo aposto per la via que ens faci
més forts per poder gestionar una
sentència que, si és condemnatò-
ria, generarà una situació de molta

complexitat política. Crec que la
millor manera d’encarar-ho és un
govern compartit, però si no és
possible, poden fer-se aliances
parlamentàries, feina municipal
compartida... El més important no
és l’instrument, sinó fer-nos més
forts per posar damunt la taula
una solució política. 

Baixant al territori, els alcaldes i
alcaldesses no independentistes
de l’àrea metropolitana s’han
queixat durant els últims anys
que el procés ha afectat la gestió
del dia a dia dels seus ajunta-
ments. Entén que hi hagi aquest
malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha
consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinan-
çament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupos-
tària, que finança un 30% dels in-
gressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconci-
liat amb una majoria de Catalu-
nya, però ha tornat a convocar

eleccions. En aquest sentit, la ir-
responsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

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

Últimament, a l’àrea metropoli-
tana i també al Parlament, hem
vist protestes contra el projecte
de llei de contractes de serveis

a les persones, la Llei Aragonès.
Hi ha entitats que denuncien
que privatitzarà serveis públics.
Sembla que de moment no està
aconseguint el consens neces-
sari per tirar-la endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actu-
alment les filials de l’ÍBEX-35 van
a rebentar preus i se’ns estan po-
sant a gestionar menjadors esco-
lars, ludoteques... Serveis que des
del tercer sector s’havien gestio-
nat els darrers anys. Necessitem
que els ajuntaments puguin in-
troduir altres criteris en la con-
tractació pública. Si aquesta llei
no s’aprova, empreses com ACS,
que s’han especialitzat en con-
tractació pública, ens les troba-
rem fins i tot al llit. Crec que les
crítiques no estan fonamentades
i no aprovar-la seria un error.

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

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“Hem de fer-nos
més forts per
posar damunt 
la taula una
solució política”

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

Entrevista
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–S’està sent prou valent per
combatre la contaminació?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Els creuers
atrauen un
turisme de
qualitat i no tant
de quantitat”

“La seguretat de Barcelona
en termes generals és bona”

Entrevista
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Sant Andreu

ENSENYAMENT4Desenes de fa-
mílies es van concentrar el passat
12 de setembre a les portes de di-
verses escoles i instituts del dis-
tricte, amb motiu de l’inici del
curs escolar,  per protestar con-
tra la massificació i els “bolets” (lí-
nies o grups addicionals). 

La Coordinadora d’Associa-
cions de Mares i Pares, que va
convocar la protesta juntament
amb la Plataforma Proeducació
Pública i de Proximitat, va exigir
al Consorci d'Educació durant la
protesta una millor planificació i
inversió per garantir places pú-
bliques de proximitat suficients.
Segons l’entitat, els “bolets” no so-
lucionen els problemes derivats
de la manca d'oferta de places pú-
bliques, sinó que fan créixer la
massificació a les aules. 

Durant el matí del dia 12 les fa-
mílies es van manifestar en centres
com l’Escola Pegaso, El Sagrer, el
Turó Blau, l'Escola Maquinista,
l'Eulàlia Bota, el Doctor Ferran i

Clua o l'Institut Doctor Puigvert.
Els concentrats portaven una pan-
carta amb el lema “Prou impro-
visar en educació. Ens afecta a to-
tes. Per una educació de proximi-
tat i sense massificacions”.

“PLANIFICACIÓ DEFICIENT”
La coordinadora critica la “defi-
cient i contraproduent planifica-
ció de places educatives públi-
ques”, que provoca “l’expulsió”
cap a la privada i la concertada.

Tot plegat, segons les famílies, per
la “improvisació” del Consorci,
que fa que hi hagi augments de
ràtios, barracons “re-reutilitzats”
i “formació constant de bolets”.

Tres dies abans, el conseller
d’Educació, Josep Bargalló, va
insistir en la necessitat d’apro-
var els pressupostos del 2020
perquè si no s’anirà gestionant
“una misèria continuada”. “La
gestió del dia a dia és bastant di-
fícil”, va concloure.

Una de les concentracions del 12 de setembre. Twitter (@coorsantandreu)

Denuncien manca de places 
i massificació a l’escola pública

» La coordinadora de les famílies dels centres públics critica 
la “planificació deficient” mentre Bargalló reclama els pressupostos

Els cupaires Ivan Altimira i
David Carmona, condemnats

TRIBUNALS4L’exconseller de la
CUP, Ivan Altimira, i David Car-
mona, militant de la mateixa for-
mació, han estat condemnats per
resistència a l’autoritat, tal com va
avançar a finals de setembre l’Ex-
prés de Sant Andreu, per l’incident
que va tenir lloc, la nit del 16 al 17
de setembre del 2017 a la plaça de
l’Assemblea de Catalunya de la Sa-
grera, en un acte a favor de l’1-O. 

La condemna també imposa
una multa de 700 euros a Car-
mona i una de 4.600 euros a Al-
timira. Tots dos van ser denunciats
després que Carmona fotogra-
fiés l’actuació d’uns agents de la
Guàrdia Urbana que es van pre-
sentar a l’acte que s’estava fent a

la Sagrera per algunes queixes veï-
nals pel volum de la música. Els
agents van voler identificar Car-
mona, cosa que va provocar un es-
tira i arronsa entre ell i la policia,
que va acabar amb Altimira in-
tervenint i detingut. Els dos con-
demnats sempre han assegurat
que amb aquests agents hi havia
hagut problemes des de fa temps.

DOS MENORS DETINGUTS
D’altra banda, els Mossos d’Es-
quadra van detenir a finals de se-
tembre dos menors d’Arran pels
incidents que haurien protago-
nitzat durant la manifestació con-
tra Vox del març. Tots dos van
quedar en llibertat amb càrrecs.

Sant Andreu acull la primera
Comissió de Govern itinerant
AJUNTAMENT4La seu del Dis-
tricte va acollir el 3 d’octubre la
primera Comissió de Govern
que, de forma itinerant, es farà
durant 10 setmanes a tots els dis-
trictes en el marc d’una prova pi-
lot en què l’alcaldia es traslladarà
als barris durant dos dies cada
setmana.

Durant la trobada, l’alcaldes-
sa Colau va destacar la impor-
tància de desplaçar la Comissió
de Govern als districtes perquè
“aquesta és una ciutat on tots i
cada un dels seus barris són im-
portants i han de ser prioritaris en

l’acció del govern”. Segons Colau,
“l’entorn físic on estàs condicio-
na la teva visió de la realitat i les
prioritats que tens per la teva ac-
ció quotidiana”. Per últim, l’al-
caldessa va anunciar que l’ob-
jectiu és que aquesta descentra-
lització de la Comissió de Govern
sigui definitiva.

Per la seva banda, la regi-
dora Lucía Martín va destacar
que aquesta mesura ajuda a
donar visibilitat als barris, al
mateix temps que va reivindicar
“la gran riquesa comunitària” de
Sant Andreu.

Ábalos evita posar data a 
la inauguració de la Sagrera
INFRAESTRUCTURES4El minis-
tre de Foment, José Luis Ábalos,
va evitar el passat 17 de setembre,
durant una visita a les obres de
l’estació de la Sagrera, posar una
data per a la inauguració d’a-
questa esperada infraestructura.

Ábalos va assegurar que s’a-
nirà enllestint per fases primer
amb l'obertura del túnel dels trens
de Rodalies que van cap a Mata-
ró durant el 2020 i un any després
per als que van cap a Granollers.

El ministre també va dir que la li-
citació de la nova estació de Ro-
dalies de Sant Andreu Comtal es
farà ben aviat, després que el go-
vern del PSOE rescindís els con-
tractes ja adjudicats per pre-
sumptes irregularitats.

Per la seva banda, la tinent
d’alcalde Janet Sanz, va reiterar
que ara “és l'hora de La Sagrera”
i de “cosir” els barris afectats per
les obres i va demanar més com-
promís al ministeri de Foment.

Successos | Trets contra animals a la plaça Mossèn Clapés
Una persona que es dedica a disparar amb una escopeta de perdigons contra animals 
–ha matat set coloms i un gat– a la plaça Mossèn Clapès ha fet encendre les alarmes 

veïnals. JuntsxCat ha demanat al govern què està fent per identificar l’autor dels trets. 

Foto: Lluís Sibils (ACN)
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CULTURA4L’embranzida cultu-
ral que Sant Andreu està agafant
des de fa temps no s’atura. Aquest
octubre n’és una bona mostra, ja
que el districte acollirà una gran
quantitat d’esdeveniments que
destaquen pel seu nivell i ambició.

La música torna a ser una de
les grans protagonistes i el cicle de
concerts EnciSAT!des hi té bona
part de culpa. Entre l’11 d’octubre
i el 28 de novembre  oferirà una
programació dedicada a les dones
cantautores i a les bandes lidera-
des per dones.  La primera prota-
gonista serà Raquel Lúa, una jove
talent que fusiona i mescla sons
delicats i potents alhora. Lúa de-
mostra la seva versatilitat en els
seus concerts gràcies a la seva ca-
pacitat de passar de la cançó de
bressol tradicional de Jaén fins a
la bossa nova o el flamenc. 

El segon concert (18 d’octu-
bre) serà el d’Anna Ferrer, que
presentarà el seu primer disc,
‘Tel·lúria’, un homenatge a Me-
norca, la seva terra natal. De cara
al novembre, el dia 8, arribarà el
torn del duet que formaran Anaïs
Vila i Gessamí Boada. Boada des-
taca per la seva veu privilegiada
plena de matisos, mentre que

Vila ha demostrat el seu talent en
solitari amb actuacions al Barce-
lona Guitar Fest, el Festival Stre-
nes de Girona o el Barnasants. Per
últim, l’EnciSAT!des s’acabarà el
28 de novembre amb el concert
d’Escarteen Sisters, dues germa-
nes que componen per a dues
veus cantades i també per a violí
i violoncel.

MÚSICA EXPERIMENTAL
Aquest mes també hi ha espai per
a la música experimental gràcies
al festival AMFest, que es farà en-
tre els dies 10 i 13 d’octubre a la
Fabra i Coats. La cita presenta el
cartell més ambiciós  de la seva
història amb un total de 27 ban-
des d’estils com ara el post-rock,
el metal, el jazz, el gospel desèr-
tic, el post-hardcore o el rock
psicodèlic, sempre amb una mi-
rada clara cap a les apostes de risc.
Dues de les bandes més destaca-
des del festival seran Za! i Los Sara
Fontán, que són residents de la
Fàbrica de Creació. 

Deixant de banda la música
experimental, passem a la músi-
ca negra. I és que els dies 18 i 19,
també a la Fabra i Coats, se cele-
brarà la dotzena edició del festi-

val Say It Loud. L’esdeveniment,
com sempre, permetrà al seu pú-
blic gaudir de propostes interna-
cionals i nacionals de hip hop, reg-
gae, jazz, soul i afrobeat, amb ar-
tistes de països com ara Jamaica,
Brasil, Regne Unit o els Estats
Units. Alguns dels noms més
destacats seran els de  Little Simz,
The Dancehall Godfather o Com-
bo Chimbita. 

DANSA AMB DIVERSITAT
Tot i que la música serà la gran
protagonista d’aquest octubre, la

dansa també tindrà un paper
gràcies a la celebració de la 15a
edició del festival Dansat. Es farà
entre els dies 19 i 27 al Sant An-
dreu Teatre i programa sis fun-
cions, 16 peces, cinc col·loquis i
dos tallers de dansa. Enguany la
programació destaca per la seva
diversitat, ja que cada dia repre-
sentarà un viatge per una branca
diferent de la dansa contempo-
rània. Es començarà amb la tra-
dició, es continuarà amb la dan-
sa contemporània de les com-
panyies de l’ALIANSAT, se se-

guirà amb la dansa urbana i s’a-
cabarà amb el flamenc. Els dies 19
i 26 també hi haurà dansa a la pla-
ça Orfila.

Tot plegat arribarà després
que durant els primers dies de
mes la Trinitat Vella acollís el fes-
tival El Charco, que va progra-
mar activitats de caràcter artís-
tic i social pels carrers de la Tri-
nitat amb l’objectiu de bastir
ponts entre persones de diferents
edats, cultures o ideologies mit-
jançant llenguatges diversos i
mirades plurals.

Sant Andreu, referent cultural
» Aquest octubre el districte reuneix una gran varietat d’esdeveniments culturals de gran nivell

» El cicle de concerts EnciSAT!des i els festivals Dansat, El charco, Say It Loud i AMFest, entre l’oferta

Raquel Lúa i Escarteen Sisters obriran i tancaran, respectivament, el cicle enciSAT!des. Fotos: enciSAT!des
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

El col·lectiu Tsunami Veïnal surt de nou al carrer per denunciar la inseguretat a Barcelona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nova protesta contra 
els creuers i els avions
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brossa, convidat 
al centenari de
la Prosperitat

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

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

El nou edifici de
Transformadors 
ja està funcionant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Laura Fíguls / ACN
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Nou pas per tenir les Àrees
de Promoció Econòmica

DINAMITZACIÓ4El president
de Barcelona Comerç, Salva Ven-
drell i Cristina Escudé, Secretà-
ria de RETAILcat i Presidenta de
Cecot Comerç es van reunir fa
pocs dies amb l’equip de la mi-
nistra d’Indústria, Comerç i Tu-
risme, Reyes Maroto, per apro-
fundir en la implementació de les
APEU (Àrees de Promoció Eco-
nòmica), un model de col·labo-
ració públic-privat per millorar la
gestió i facilitar la modernització
i promoció d’àrees urbanes i de
serveis.

Durant la trobada, que es va
fer després d’una pregunta par-
lamentària del diputat d’ERC al
Congrés Joan Capdevila, va ser-
vir perquè Vendrell i Escudé rei-

vindiquessin el paper clau del co-
merç a les ciutats  i la seva con-
tribució a la revitalització dels es-
pais públics i a la millora de co-
hesió social.

Tots dos van remarcar la ne-
cessitat de crear un marc legal
que permeti establir aquest mo-
del de gestió.  “Els eixos comer-
cials es compacten i els hàbits de
compra canvien. Existeixen raons
a nivell econòmic, urbanístic,
ambiental i social que aconsellen
mantenir i potenciar el comerç a
les ciutats”, va afirmar Vendrell.
Escudé, per la seva banda, va afir-
mar que, tot i que a Catalunya ja
s’està impulsat una llei sobre la
qüestió, “seria molt positiu que la
figura s’apliqués a tot l’Estat”.

MERCATS4Després d’anar acu-
mulant retards finalment les
obres del nou mercat de Sant
Andreu s’han posat en marxa
aquest octubre. 

La construcció del nou equi-
pament, que necessitarà una in-
versió de vuit milions d’euros,
s’acabarà a finals de 2020 si es
compleixen els terminis calculats
per l’Ajuntament, cosa que per-
metria que els comerciants fes-
sin el trasllat i el recinte obrís les
seves portes a principis del 2021.
Si aquesta data es respecta, el re-
tard final per tenir enllestit el
nou mercat serà d’un any i mig,
ja que el consistori va assegurar
el 2017 que l’equipament obriria
a mitjans d’aquest any.

El projecte contempla un
nou mercat que s’adapti a la
plaça Mercadal i el seu entorn.
L’edifici serà integrat i transpa-
rent per tal que es complemen-
ti amb el seu exterior. Tindrà
dues plantes (planta baixa i so-
terrani) i la distribució serà la se-
güent: a la planta baixa hi hau-
rà l’espai de venda amb un total

de 21 parades, mentre que al so-
terrani hi haurà tots els espais re-
lacionats amb la logística. D’al-
tra banda, es farà un altre edifi-
ci molt més petit on hi haurà cinc
parades no alimentàries, oficines
i una sala d’actes.

Des de l’Ajuntament afir-
men que “és una obra esperada
i necessària que també servirà

com a motor per al comerç de
l’entorn. 

DINAMITZACIÓ COMERCIAL
Parlant del comerç de l’entorn
del mercat, l’Ajuntament ha po-
sat en marxa una campanya de
dinamització després que els
comerciants hagin denunciat
que la zona s’ha deteriorat.

L’Ajuntament diu que les obres s’acabaran a finals del 2020. Foto: Ajuntament

En marxa les obres per fer 
el nou mercat de Sant Andreu

Trobada | Albert Batlle visita la Fundació Barcelona Comerç
El regidor de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, va visitar la Fundació Barcelona Comerç 
el 19 de setembre en el marc de la trobada del seu patronat. Des de l’entitat reivindiquen 
que “una ciutat viva és una ciutat amb comerços oberts, carrers segurs i veïns tranquils”. 
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Esports Atletisme | Tornen dos clàssics: la Milla i la cursa 5Kongrés
El diumenge 13, a banda del Correbarri, els runners del districte tenen dues cites marcades
en vermell al calendari: es tracta de la 25a Milla Urbana del Congrés i de la prova de cinc 
quilòmetres 5Kongrés, que formen part del calendari d’actes de la Festa Major del barri.

El CP Congrés tanca un
primer mes de lliga perfecte

Tres partits, tres vic-
tòries. El CP Con-
grés de Dani Setién
està aconseguint

mantenir l’excel·lent dinàmica
amb la qual va acabar el curs pas-
sat. El conjunt groc va tancar el
mes de setembre com a líder in-
victe i el solitari del grup B de la
Nacional Catalana.

El Piera (0-5), el Tona (4-3)
i el Sentmenat (3-1) han estat les
primeres tres víctimes del CPC,
que voldrà seguir amb aquesta
inèrcia positiva ara que ja està en

marxa el segon mes de la tem-
porada 2019-20.

Superat el desplaçament a la
pista de l’Olot, els de Setién re-
bran la visita del SHUM Frit
Ravich de Maçanet de la Selva el
pròxim dissabte 12, jugarà a
Sant Sadurní d’Anoia contra el
filial del Noia Freixenet vuit
dies més tard i posarà el punt fi-
nal als compromisos de l’octu-
bre rebent la visita del Cerda-
nyola. El primer partit del mes
de novembre també serà a casa,
de nou contra el Piera.

Sant Andreu vol guanyar el seu
quart Correbarri i atrapar Sant
Martí al capdavant del palmarès
històric de la cursa. Després de ser
el districte dominant en les tres
edicions anteriors, els atletes an-
dreuencs han treballat a fons per
tornar a exhibir el seu millor ni-
vell en la cursa, prevista per al prò-
xim dia 13. De fet, el passat 30 de
setembre es va fer l’acte de pre-
sentació de l’edició d’aquest any

del Correbarri i, per tant, Sant An-
dreu ja coneix qui serà la seva pa-
drina: es tracta de la waterpolis-
ta del CN Sant Andreu Paula

Crespí, que pren el relleu d’una de
les seves companyes de club, la
nedadora África Zamorano.

Crespí i la resta de represen-
tants de la ciutat (com el boxeja-
dor Sandor Martín, l’actor Octa-
vi Pujades, la polifacètica Carla
Lladó o el periodista Eduard de
Batlle, entre altres) van ser anun-
ciats a l’Antiga Fàbrica Estrella
Damm en una tarda que ja s’ha
convertit en un clàssic per escal-

far motors de cara a aquesta cur-
sa, que en aquest 2019 arriba a la
seva vuitena edició.

El recorregut, un any més,
portarà els atletes per la zona
fronterera entre Sant Martí i
Ciutat Vella. La sortida i la meta
es faran des de la plaça del Mar,
i els corredors i les corredores
hauran de recórrer diferents
punts emblemàtics del centre i el
front litoral de la ciutat.

Els 10 padrins, durant la presentació de la cursa. Foto: Correbarri

Sant Andreu vol guanyar el seu
quart Correbarri consecutiu

Pau Arriaga
SANT ANDREU

La waterpolista 
Paula Crespí ha estat
l’escollida per ser la
padrina del districte
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Esports

Sis partits sense
perdre i 12 punts
aconseguits dels
18 primers. L’ar-
rencada de tem-

porada a la lliga de la UE Sant
Andreu de Mikel Azparren ha
servit per comprovar que el con-
junt quadribarrat, com en les
darreres temporades, lluitarà
per acabar la temporada entre els
quatre millors de la lliga i per en-
trar al play-off.

De fet, el Sant Andreu va
tancar el primer mes de compe-

tició amb bones sensacions i
unes xifres sensiblement mi-
llors en l’aspecte ofensiu que no
pas en la parcel·la defensiva. De
fet, els quadribarrats no van
deixar la porteria a zero fins a la
sisena jornada (1-0 al Narcís
Sala contra el Santfeliuenc).

Superat també el segon der-
bi de la temporada al Feliu i Co-
dina contra l’Horta, l’equip d’Az-
parren només jugarà al Narcís

Sala. D’aquesta manera, el prò-
xim diumenge 13 l’equip rebrà la
visita de la UE Castelldefels,
mentre que la setmana següent
l’equip descansarà, ja que esta-
va previst que s’enfrontés al
Reus, però l’equip roig-i-negre va
ser expulsat de la competició. Els
quadribarrats, doncs, tindran
temps per preparar l’últim rep-
te del mes, el partit contra la Po-
bla del diumenge 27.

JUGADORS AMB LA SELECCIÓ
La bona arrencada de curs, a
més, ha provocat que quatre ju-
gadors del primer equip entres-

sin a la convocatòria que Toni Al-
mendros va donar perquè se-
lecció catalana amateur comen-
ci a preparar la Copa de les Re-
gions de la UEFA. Josu, Sergi
Serrano, Ton Alcover i Joan No-
guera van concentrar-se a la
ZEM del Congost (Manresa) i
van jugar un partit amistós con-
tra el conjunt bagenc.

Els quatre jugadors andre-
uencs van ser titulars i el da-
vanter, a més,  va marcar el pri-
mer gol del matx al minut 5 de la
primera part. Catalunya va aca-
bar guanyar per 0-2, amb el se-
gon gol marcat per Sergi Arranz.

Elhadji celebra el seu gol contra el Santfeliuenc. Foto: UESA

La UE Sant Andreu, invicta
després del primer mes del curs

L’equip jugarà les 
dues jornades que
falten aquest mes 
al Narcís Sala

Els sèniors del CN Sant
Andreu enceten les lligues

L’arribada del mes
d’octubre significa tam-
bé la posada en marxa
de la temporada de wa-

terpolo, i els sèniors del CN Sant
Andreu ja han començat els seus
respectius camins en les dues
Divisions d’Honor.

L’estrena de Juan Carlos San-
chón a la banqueta del masculí,
però, no va acabar amb el resul-
tat desitjat. El CNSA va perdre en
la primera jornada a la piscina del
CN Mataró (9-8) en un enfron-
tament igualat i amb alternatives
que els andreuencs no van poder
vèncer. Després de l’estrena de la
temporada a la Pere Serrat con-
tra el Terrassa, la recta final del

mes portarà l’equip a afrontar el
primer derbi a la piscina del Ca-
talunya, a rebre el Navarra i a vi-
sitar la Nova Escullera per jugar
contra el Barcelona. Aquesta
temporada, la DH masculina té 11
competidors, de manera que en
cadascuna de les jornades des-
cansarà un equip diferents.

Per la seva banda, el primer
equip femení va donar el tret de
sortida al curs el passat dissabte
5 visitant el Catalunya, un equip
que torna a la màxima categoria
després de 16 anys. Les de Javi
Aznar, però, hauran d’afrontar un
doble repte consecutiu a la Pere
Serrat contra dos dels grans de la
lliga: el Terrassa i el Sabadell.
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Després de dècades a l'ombra, el futbol femení està vivint
per fi el seu millor moment quant a visibilitat i popularitat. I

això és, en part, gràcies a jugadores com Megan Rapinoe.
Aquesta nord-americana de 34 anys acaba de guanyar el

premi The Best de la FIFA, que la reconeix com la millor fut-
bolista del 2019. A més de defensar els colors del Reign

FC, el seu equip des del 2013, la futbolista també ha
mostrat el seu compromís amb la lluita pels drets de

les dones i la comunitat LGBTI. És aquesta faceta
fora del terreny de joc el motiu de la seva enemis-

tat pública amb Donald Trump, que es va fer pa-
lesa quan va afirmar que no visitaria la Casa
Blanca en cas de guanyar el Mundial amb la

selecció dels Estats Units, una promesa que va
complir. Experta en dir tot el que pensa, Rapi-

noe ha reconegut recentment que té ganes
de tornar a jugar a Europa, especialment al Bar-

ça, el seu equip preferit. El club blaugrana, per la
seva part, s’ha mostrat disposat a fitxar-la.

La novel·la de Teresa Solana comença el
20 de setembre de 2017, a només onze
dies del referèndum d'autodeterminació.
En aquest context, una sotsinspectora
dels Mossos d'Esquadra haurà de fer
front a l'assassinat d'un actor retirat que
vivia sota una identitat falsa i, alhora, a la
mala maror que s'ha estès entre els seus
companys arran de la situació política.

Llibres

Octubre
Teresa Solana

Pep Pla dirigeix Míriam Iscla a Abans que
es faci fosc, un monòleg que narra i es-
cenifica el viatge d’una astrònoma cap a
la ceguesa. Es tracta de l’Anna, que tre-
balla al planetari local i es dedica a explicar
tant als visitants com a la seva filla, la Ma-
ria, els secrets que amaga l’Univers. Ara
haurà de fer front a la foscor.

Al Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

Teatre

Abans que es faci fosc
Hattie Naylor

Manel torna a l’activitat tres anys després
de la publicació del seu quart àlbum. Ara,
amb Per la bona gent, la banda barcelo-
nina espera tornar a les llistes dels més es-
coltats, tal com va passar amb els seus dis-
cos anteriors. El single homònim, que va
ser el primer avenç del nou treball dis-
cogràfic, va comptar amb Maria del Mar
Bonet i va generar controvèrsia.

Música

Alejandro Amenábar narra el paper de
Miguel de Unamuno en l’esclat i els pri-
mers mesos de la guerra civil espanyo-
la. L’escriptor va donar suport a la suble-
vació militar, però la gravetat del conflicte
i l’empresonament d’alguns dels seus
companys el van fer dubtar sobre la
seva decisió inicial, així que va decidir vi-
sitar Franco per fer-li una petició.

Pelis i sèries

Mientras dure la guerra
Alejandro Amenábar

Per la bona gent
Manel

Festival de Sitges
El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

torna a Sitges del 3 al 13 d’octubre. En aquesta 52a edició, el
festival rendeix homenatge a Mad Max amb motiu del seu

40è aniversari. Entre els artistes convidats d’enguany, desta-
quen noms com Nikolaj Coster-Waldau, Sam Neill o Asia Ar-

gento, així com els guanyadors del premi Màquina del
Temps, Maribel Verdú i Javier Botet. Algunes de les pel·lícules

més esperades són In the tall grass (una història escrita per
Stephen King i el seu fill que ara ha portat a la pantalla gran

Vincenzo Natali), The lighthouse, Ready or not o The Vigil.  

M E G A N  R A P I N O EQUI ÉS?
Ser la millor futbolista del 2019

Ha guanyat recentment el premi The Best de la FIFA

Famosos

Declarar-se fan del Barça
Ha dit que és el seu equip preferit i que el porta al cor

L’opinió dels culers, dividida
Alguns demanen al club que la fitxi; altres, tot el contrari

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Trine 4
Frozenbyte estrena aquest octubre Trine 4: The Nightmare Prince, la quarta entrega d’una saga superven-

des. El mag, el cavaller i la lladre es tornen a trobar per fer front a una nova aventura plena de perills. 

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...



23 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DISSABTE 26 D’OCTUBRE
19:00 No parlis amb estranys és un mosaic d'-

històries on es presenten testimonis de les fe-
rides que van deixar la guerra i el franquis-
me. / Casal de Barri Congrés - Indians.

10, 17 I 24 D’OCTUBRE
18:00 Darreres tres sessions d’un curs anome-

nat Retoc fotogràfic amb Photoshop, en el equal
s’ensenyen conceptes bàsics per treballar
amb el programari estàndard de retoc foto-
gràfic. / Casal de Barri Torre de la Sagrera.

TOTS ELS DIMARTS
12:00 Des de principis de mes està en marxa el

taller Art floral, coordinat per Alicia Corripio,
que ensenya a elaborar composicions florals,
tècniques constructives, el treball amb el co-
lor. / Centre Cívic La Sagrera La Barraca.

DEL 15 AL 22 D’OCTUBRE
Matí-TardaDurant una setmana sencera es po-

drà visitar la mostra Senyals de fum, a càrrec
de l'associació Energy Control, sobre la reducció
de riscos en el consum de cànnabis. / Biblioteca
Bon Pastor.

DEL 25 AL 27 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Entre els dies 25 i 27 d’aquest

mes se celebrarà la Fira d’Economia Solidà-
ria de Catalunya, que inclourà diferents ex-
posicions, entre altres propostes. / Fabra i Co-
ats - Fàbrica de Creació.

DISSABTE 26 D’OCTUBRE
20:30 Les històries del senyor Borra serà el nom

de la narració, coordinada per Micro Troupe,
en la qual un titella amb una gran mirada des-
cobrirà la tendresa que s’amaga en els petits
detalls. / Biblioteca Trinitat Vella.

DIMECRES 30 D’OCTUBRE
18:00 Darrera sessió del curs de robòtica Tot és

un robot, a càrrec de Cosicosà, que s’emmarca
en el cicle Lletra petita - Tallers de descober-
ta. / Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra.

DISSABTE 12 D’OCTUBRE
17:00 Partit d’hoquei patins de la cinquena jor-

nada de la Lliga Nacional Catalana masculi-
na entre el CP Congrés i el SHUM Maçanet. /
Pista coberta Cristina Clota.

L’Associació Arep s’encarregarà de co-
ordinar la narració En Quim i el Quixot
per a infants majors de 4 anys. / Bi-
blioteca Bon Pastor.

‘En Quim i el Quixot’, 
una narració al Bon Pastor
Dijous 24 d’octubre a les 18:00

El professor Diego Molina s’encarregarà
d’un taller intensiu de dues sessions
perquè els alumnes aprenguin a pre-
parar arrossos valencians. / Centre
Cívic Navas.

Dues sessions per aprendre a
preparar arrossos valencians
Divendres 18 i 25 d’octubre a les 19:00

Little Simz, Johnny Osbourne o Com-
bo Chimbita seran algunes de les pro-
postes musicals de l’edició d’enguany
del festival Say it Loud. / Fabra i Coats
- Fàbrica de Creació.

El festival Say it Loud
torna a la Fabra i Coats

Del 18 al 26 d’octubre

Partit de futbol de la desena jornada
de la Tercera Divisió masculina entre
la UE Sant Andreu i la Pobla de Ma-
fumet. / Municipal Narcís Sala.

El Sant Andreu tancarà el mes
rebent la Pobla de Mafumet
Diumenge 27 d’octubre a les 18:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S



| 24

líniasantandreu.cat Pròxima edició: 4 de novembreOctubre 2019


