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La nova normativa no
convenç el col·lectiu ciclista;
els vianants la celebren

La regidora Laia Ortiz
anuncia que s’aparta
de la primera línia política
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El carrer Gran de Sant Andreu
blinda el seu model comercial
L’Ajuntament aprova el nou Pla d’Usos per evitar el monocultiu de la restauració en aquest carrer pàg 11
pàgs 6, 7 i 8

“La gestió de
Colau ha ferit
l’orgull dels
barcelonins”

CULTURA POPULAR pàg 10

Premi Ciutat de Barcelona
per a la Germandat de
Trabucaires andreuenca
SUCCESSOS pàg 10

Manuel Valls
Candidat a l’alcaldia per
Barcelona Capital Europea

Un detingut per incendiar
set motos i cinc cotxes
ESPORTS pàg 14

Un Sant Andreu amb doble
cara: fort a casa i dèbil a fora
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Des de l’1 de gener les bicis només poden anar per les voreres que fan més de cinc metres d’ample. Fotos: Ajuntament

Un consens que no arriba
» La prohibició que les bicis circulin per les voreres de menys de cinc metres d’ample crea controvèrsia
» El col·lectiu ciclista veu les voreres com un espai segur, però els vianants creuen que n’han abusat
Albert Ribas
BARCELONA
S’han acabat les bicis per les voreres? Des de l’1 de gener, a Barcelona les bicis tenen prohibit
circular per les voreres que facin
menys de cinc metres d’ample. És
a dir, la majoria de les que hi ha a
la ciutat. La nova normativa, aprovada el 2015, es posa en funcionament després d’una primera
moratòria d’un any i mig que el
2017 es va prorrogar durant un
any i mig més. El seu objectiu, tal
com va explicar el director de
Mobilitat de l'Ajuntament, Adrià
Gomila, és evitar els “conflictes”
entre ciclistes i vianants.
Estem davant, doncs, d’una
mesura que teòricament ha de
permetre millorar i ordenar la

mobilitat de la ciutat, afavorir el
vianant i situar el ciclista a la calçada. El problema, però, és que
sembla que estem davant d’un
debat d’aquells que a Barcelona
no s’acaba mai. Potser la cosa té
a veure amb el caràcter mediterrani, que ens inclina cap a la polèmica constant. Potser els mitjans també hi tenim part de culpa. O, potser, els ciclistes creuen
que Barcelona encara no és una
ciutat del tot adaptada a la bici per
culpa dels polítics.
“NORMATIVA PARANY”
Aquest últim posicionament és el
que defensa Albert Garcia, portaveu de la Coordinadora Catalana
d’Usuaris de la Bicicleta i d’Amics
de la Bici, que explica que el
col·lectiu ciclista majoritàriament
té una postura “crítica” amb
aquesta normativa. De fet, afegeix

Garcia, “creiem que és un parany
perquè, si el ciclista va a la vorera,
és perquè la veu com un refugi, ja
que té por d’anar per la calçada”.
El portaveu d’aquestes entitats de ciclistes considera que a

Ciclistes i vianants volen
que el cotxe tingui
cada vegada menys
presència a la ciutat
Barcelona no s’ha aplicat una
política per tenir una ciutat amable per al ciclista. “Quan va arribar Colau vam reclamar canvis en
la normativa antibicis que havia
fet Trias, però no s’ha fet. Fer
molts carrils bici no vol dir fer una
política que permeti que la bicicleta convisqui amb tothom, que

és el que nosaltres volem”, lamenta Garcia. En paral·lel, remarca que l’ingredient fonamental perquè Barcelona sigui
una ciutat amable per al ciclista
és que disminueixi la densitat actual de cotxes, al mateix temps
que recorda que d’obstacles, a les
voreres, n’hi ha molts (terrasses,
motos aparcades...).
ACORDS I DISCREPÀNCIES
Ole Thorson, enginyer de camins
i fundador de l’associació Catalunya Camina i de la Federació Internacional dels Vianants, és una
veu referent sempre que toca parlar de mobilitat. Thorson, defensor
que la mobilitat ha de prioritzar el
vianant, considera que la nova
normativa és positiva i defensa un
discurs que, en diverses qüestions, va en la mateixa línia que el
del col·lectiu ciclista i en d’altres no.

Sobre les primeres setmanes de
funcionament de la normativa,
Thorson, tot i que deixa clar que
només parla de sensacions, creu
que “hi ha menys ciclistes a les voreres” i celebra que “s’ha notat un
canvi en la seva actitud, que és més
cívica i respectuosa”.
D’altra banda, i en la mateixa
línia que Garcia, Thorson defensa
que ara que el ciclista ha d’anar gairebé sempre per la calçada, s’ha
d’aconseguir disminuir la densitat
dels cotxes i fer més zones 30. El
que creu aquest expert en mobilitat urbana és que la visió de la vorera com un ‘refugi’ per part dels
ciclistes ha d’anar desapareixent.
“La vorera és una cessió que els vianants hem fet als ciclistes, però el
problema és que han abusat d’aquesta situació”, diu.
Vianants i ciclistes, el debat
segueix obert.
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Els semàfors

La lupa

ADN...?
per Marc Antonio i Llobet

Mossos d’Esquadra

En l’any de nostre Senyor 2019, l’any en mans, la informació genètica és trans- vocar ferides a la mà de l’agressor. La seva
curs en què ens trobem, puc afirmar amb mesa de generació en generació mitjan- sang va quedar per diferents parts del
tota certesa que quan parlem de l’ADN, çant els cromosomes. D’aquí neix el seu mateix vehicle, a terra i a la porta d’acel propòsit no és fer-lo aparèixer per fer alt valor genètic que, avui, volem pre- cés al pàrquing. De res va servir que amb
menció a l’any que vivim. Quan parlem servar i reclamar a la genètica i l’ADN per aquesta evidència es fes la investigació de
de l’ADN, generalment, l’associem i el la prova de paternitat.
l’ADN. Em van argumentar que aquesvinculem als casos legals com ho són els
L’ADN apareix per primera vegada ta prova només la podia autoritzar el jutassassinats i les herències. Els últims ca- gràcies als estudis de la cèl·lula del biò- ge i només es demanava en casos altasos han estat els de la recerca de l’ADN leg suís Johann Friedrich Miescher l’any ment imprescindibles. El meu cas era
del cèlebre pintor Salvador Dalí i el di- 1869. Un treball que pretenia aconsegu- una broma, clar. No hi havia hagut cap
fícil cas policial de la jove desapareguda ir la separació dels components cel·lulars mort i la companyia asseguradora paa Galícia, per identificar el seu cos i ve- i saber la missió específica de cadascun garia el vidre.
rificar la seva identitat.
De res va servir presentar
Segurament, la familiaals Mossos l’article del diari
ritat de l’ADN entre nosaltres A la ciutat basca d’Hernani, des de l’abril ADN de 8/4/2011 on a Herens ve donada pel cinema, esnani (País Basc), per primepecialment l’americà, on, si la de 2011 analitzen l’ADN de les defecacions ra vegada, recollien i analitpel·lícula és bona o entretinzaven l’ADN de les cagarades
de gossos per saber-ne el propietari
guda, hi acostuma a haver
de gossos per saber-ne el
sempre un o diversos assaspropietari. – “Ells que facin
sinats amb la posterior investigació dels d’ells. Així doncs, d’un estudi cel·lular ini- el que vulguin, la ‘nostra justícia’ no uticossos, la sang, el fetge i la contundent i cial, la humanitat ha aconseguit saber més litza l’ADN en el cas de les defecacions
definitiva prova d’ADN. Tot un clàssic. dels seus orígens i de la seva continuïtat dels gossos ni en els casos com el de vosCientíficament parlant, l’ADN és un com a espècie, una més entre la gran im- tè”. Què podia fer jo? Aguantar.
àcid complicat des del seu origen eti- mensitat d’espècies d’éssers vius que
Com s’ha vist, l’ADN ha acabat sent
mològic. Amb paraules clares i pròpies, poblem aquest planeta i que algú li va dir la peça clau per poder posar multes. Va
s’hauria de dir que és l’àcid desoxiribo- com nosaltres encara li continuem dient, començar Hernani, però ja són un bon
nucleic. Curiosament, sobta que per ser generació rere generació: Terra.
nombre de localitats catalanes que han
una paraula tan llarga no porti cap accent
A escala particular, confesso que per seguit l’exemple basc i han posat fil a l’agràfic. Explica’t només per sobre, es a mi ha estat i és un estri típic de les pel·lí- gulla. Avui, alguns ajuntaments ja ho fan
tracta d’una molècula portadora de tota cules americanes, ja que a la realitat, en i altres, els que volen posar-ho a la pràcla informació genètica que tots els éssers el meu món real i quan l’he necessitat, no tica, començaran aviat.
vius som portadors, amb marcades di- m’han permès accedir-hi. L’any 2011 vaig
Des d’aquí dono fe que els gossos de
ferències i característiques que les fan tenir ocasió de comprovar-ho. El meu ve- Sant Andreu gaudeixen de bona salut per
úniques a cada ésser. Això és molt im- hicle, dins del pàrquing, era salvatgement les cagarades deixades als carrers. Una
portant, ja que tots els individus man- colpejat a cop de maça fins a rebentar- salut immillorable. I així compleixen amb
tenen aquestes característiques de la li el vidre de la porta d’accés lateral. L’ex- la dita catalana que diu: “Menja bé i caga
seva família original, de tal manera que plosió de l’impacte devia ser de tal mag- fort”, frase dita a la BBC al parlar de l’aen organismes superiors, com els hu- nitud que els fragments de vidre van pro- fició catalana als temes escatològics.

Els Mossos d’Esquadra, juntament amb
la Policia Nacional, han detingut a Almeria cinc persones implicades amb el crim
de Baró de Viver que va acabar amb la
mort d’Eduardo Colmena. Entre els detinguts hi ha l’autor material del crim.
pàgina 10

Ajuntament

L’Ajuntament ha aprovat el nou Pla d’Usos per al carrer Gran de Sant Andreu.
La nova normativa, pactada amb els comerciants, té com a objectiu blindar la
singularitat comercial d’aquest carrer i
evitar el monocultiu de la restauració.
pàgina 11

Club Patí Congrés

Els de Dani Setién segueixen liderant,
de forma clara, el grup B de Primera Catalana d’hoquei patins. El conjunt groc
té tres punts d’avantatge respecte del
Barça C, que serà el seu pròxim rival en
el partit de la dinovena jornada de lliga.
pàgina 14

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@eduardvoltas
Segons una enquesta
interna feta per Comissions Obreres, més
del 40% dels seus afiliats són independentistes. I no crec que m’equivoqui dient que una grandíssima majoria
estan a favor de la llibertat dels presos.
Javier Pacheco, què fas? Per què gires
l’esquena a la teva pròpia gent?

@xcervantes1
Una institució cultural realment integrada
en un barri i, per tant,
útil a la societat és aquella que posa
per davant les necessitats del barri on
està als interessos de la mateixa institució. El mateix Macba és el que
hauria d’haver renunciat a la Misericòrdia fa temps.
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@oscarcatradio
El meu fill (10 anys) es
troba a l’escola (pública)
amb un amic. Tots dos
parlen català a casa, però entre ells veig
que parlen castellà. M'estranya i els ho
demano, per curiositat. "És que el castellà és l'idioma del cole". Després,
que si la immersió i la discriminació del
castellà.

i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel,
Víctor Ferran i Lola Surribas Producció gràfica:
Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca,
Francesc Sevillano, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran
i Esteban Freri (Controller) Distribució: Wiliam
Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@XavierFina
Hem avançat molt
amb la sensibilitat contra les mostres de racisme. Fins i tot evitant el racisme banal
i “simpàtic”. En els àmbits “correctes” ja
no es diu “negret”, “moritu”.... Bona notícia. Però amb els xinesos, es continua
amb el to de menyspreu. Amb el fitxatge de Wu Lei s’ha vist.
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Mirada pròpia
Les millors

Línia Sant Andreu estrena
perles
un nou web redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Sant Andreu fa un pas endavant en l’àmbit digital. Recentment ha posat en
marxa un nou web renovat i interconnectat amb la resta d’edicions Líniai els portals temàtics del
Grup Comunicació 21, de tal manera que a partir d’ara és molt més
fàcil i accessible navegar entre les
diferents publicacions del grup.
El nou web és àgil, minimalista, s’adapta a totes les pantalles i prioritza la fotografia i la claredat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

El + llegit

Liderazgo y motivación en las empresas
per Arturo Reyes Martínez

a les edicions impreses dels Línia, on hem aconseguit uns nivells alts en disseny gràfic”, explica Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa de periòdics Línia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.
Amb l’assessorament de l’empresa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projecte tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

líniasantandreu.cat

1

Baró de Viver homenatja
Edu Colmena i demana justícia

2

Maragall: “Vull retornar l’Ajuntament
a la ciutat; s’ha perdut la complicitat”

3

Jessica Vall, millor esportista
femenina catalana de l’any

4

Les famílies de l’Escola Mestre
Gibert augmenten les protestes

5

Collboni: “Governar Barcelona
no és apte per a activistes”

Quiero dar consejos y experiencias vividas a todas las empresas de cualquier sector, y a
los profesionales que tengan
equipos a su cargo, para que
puedan llegar a desarrollar el liderazgo y la dirección de personas, así como dar a conocer
las habilidades directivas que
sirven para motivar a sus equipos independientemente de las
épocas que se vivan, ya sean de
crisis o de bonanza, porque hay
que dar la importancia que se
merece al cuidado de los empleados, ya que muchos trabajadores se sienten deprimidos
por culpa de sus jefes. Hablo de
cómo conseguir un ambiente de
trabajo propio para el desempeño de las tareas, con lo que se
llega a conseguir mayor productividad, eficiencia y eficacia,
que en realidad es lo que quieren todas las empresas y trabajadores, sea cual sea el sector y
la época en que vivamos.
Por la crisis existente que
todavía hay en la actualidad se
han dejado de tener en cuenta algunos valores, tan importantes
como la educación y el respeto
hacia las personas, exigiendo
siempre la máxima productividad sin tener en cuenta el problema emocional y humano que
hay detrás de cada profesional,

provocando constantes incertidumbres en los puestos de trabajo, ya que en la actualidad los
profesionales no marchan de
las empresas solamente por un
tema económico sino que cada
vez son más los que marchan por
su mala relación con sus jefes,
dejando escapar grandes talentos de futuro.
Quiero mostrar las directrices
para la gestión de grupos de trabajo y las claves para la buena
gestión empresarial, para adquirir buenos hábitos que lleven
a empresarios y a trabajadores a
alcanzar sus objetivos laborales.
Según mi opinión, los líderes tienen que cumplir unos principios
básicos para llegar a ser vistos
como tales. Entre ellos está el
“cumplir tú primero”, es decir
que hay que ser siempre ejemplo
de compromiso y actuar para estar en todo momento a la altura
de lo que el equipo espera de ti
e interesarse por ellos.
Lo que quiero decir con ello es
que admirar a los compañeros es
gratis, solamente cuesta hacerlo,
y olvidar la felicitación es matar

el entusiasmo. Y todos somos capaces de más de lo que nosotros
mismos pensamos. Por eso hay
que tener presente que la motivación empieza por uno mismo,
y por lo tanto saber identificar la
motivación en el entorno laboral
y saber valorar la importancia de
las diferencias individuales en el
entorno emocional será la clave
de todo buen líder.
Considero muy importante
que el propio comportamiento
es lo que más transmitimos y comunicamos de forma consciente
e inconsciente, y si nuestro comportamiento no está acorde con
lo que predicamos nunca se podrá ejercer un liderazgo positivo, ni tan si quiera construirlo.
Opino que los líderes son para
la empresa el recurso más valioso y al mismo tiempo más escaso. Y el equipo funciona como
una orquesta de músicos: si
uno desentona afecta a todo el
conjunto. Y lo se por experiencia, ya que también soy guitarrista de la Iglesia de Sant Andreu
de Palomar y músico de la Orquesta de Sant Andreu.

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

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

A les xarxes

#LesVTCMarxen?

@carlosbaraibar: Que els treballadors
d'Uber i Cabify comparteixen més de la
seva lluita amb els taxistes que amb les seves empreses no s'ha dit prou.

#PolèmicaEntrePartits

@carlotaperea: Em molesta tant Junqueras donant lliçons de moral des de la presó
als que van marxar com Puigdemont perdonant-li la vida fins després del judici.

#JudiciAlProcés

@apuente: Que el juicio produzca un corrimiento de tierras entre los catalanes similar a la sentencia del Estatut es un
riesgo altísimo para el Estado.
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“No tinc cap dubte que el PSC
optarà per un pacte amb mi”
Manuel Valls

Candidat a l’alcaldia per Barcelona Capital Europea
Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas
spira a l’alcaldia de Barcelona després que la seva
carrera política a França,
plena d’èxits però també de crítiques dures, semblava que ja no
tenia recorregut. Creu que això li
pot jugar en contra?
No. Jo he decidit canviar de vida
per raons íntimes. És una sort compartir una triple cultura, i després
de 20 anys de carrera política volia
canviar d’horitzó. La sort és que
aquí tenia unes arrels. He pres una
decisió personal i només demano
que es respecti. A França encara era
diputat, la meva carrera política
només està feta d’èxits... No he perdut mai una elecció directa.

A

Com s’ho pren quan li diuen paracaigudista?
A París em deien ‘el català’ i aquí ‘el
francès’. Molts dels que avui em
diuen paracaigudista celebraven
que hi hagués un català que fos primer ministre de França. Totes les
ciutats poden escollir ser universals
o tancar-se. El gran debat que tenim
a Barcelona és ser la capital de la tolerància o la del populisme i del na-

cionalisme. Jo represento la Barcelona oberta, tolerant i europea. Després hi pot haver crítiques sobre el
meu recorregut polític, però puc dir,
des de la modèstia, que el meu recorregut no el té ningú. M’agradaria
que els altres el tinguessin, però
ningú el té. El que vull és convèncer
els barcelonins del repte de ciutat
que tenim després del fracàs de
Colau. I cal dir que Barcelona no és
un poble, és una de les grans marques del món.
Vol convèncer els barcelonins
però també haurà de fer-ho amb
els seus adversaris, ja que l’Ajuntament quedarà molt fragmentat i es necessitaran pactes. Com
convencerà el PSC que pactar
amb vostè és la millor opció?
No hem de confondre les etapes.
Primer hem de guanyar les eleccions i per això cal convèncer els
barcelonins, que em sembla que
tenen l’orgull ferit. Són les eleccions
municipals més importants de la
democràcia i el meu primer objectiu és guanyar i aconseguir el màxim
nombre de regidors.
D’acord. Però si guanya, després
haurà de pactar.
Abans de tot hi ha d’haver un pacte
entre constitucionalistes. No tinc

cap dubte que el PSC optarà per un
pacte amb la meva candidatura. I si
el PP entra al consistori, el mateix.
Les candidatures dels separatistes,
en canvi, són per fer de Barcelona
la capital d’una hipotètica república catalana. Tant la de Maragall
com la de Forn.

“La burgesia
ha fet la ciutat:
no hi hauria el
Liceu, el Palau
de la Música...”
Diu que la candidatura de Forn
és una provocació. Per què?
Té dret a ser candidat però no a
convertir Barcelona en ostatge de
l’independentisme. En això, penso
que la ciutat corre un greu perill. Els
barcelonins estan patint la pitjor
Barcelona dels últims 40 anys i Forn
ha dit que no tancaria la porta a
dialogar amb Colau, la qual aposta
clarament pel dret a decidir i pel
diàleg amb els separatistes. El futur
de Barcelona no es pot planificar

des de la presó. I en el cas d’Ernest
Maragall, el mateix. Només pensa
en el procés. Barcelona no els interessa. El pacte de la vergonya, aquí,
ja el tenim i és el vot contra la Constitució del 78. No em puc imaginar
un pacte entre els socialistes i els
separatistes o el populisme d’esquerres.
Parlant de pacte de la vergonya,
l’etiqueta s’ha fet servir pel de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia. S’ha
plantejat renunciar a l’aliança
amb Ciutadans?
És que no hi ha hagut pacte. S’ha
de ser precís.
Ciutadans tenia el poder d’evitar
que Vox tingués la clau...
Tothom tenia el seu poder. Jo parlo
clar. Amb mi no hi haurà mai pactes amb l’extrema dreta, els populistes d’esquerres, el nacionalisme
i el separatisme. Ciutadans és un
partit liberal, progressista i europeista i no m’he plantejat mai renunciar al seu suport.
Ciutadans no és un partit nacionalista espanyol?
És un partit que va néixer a Catalunya contra el nacionalisme i la corrupció, un dels elements més
importants del procés. Per a mi és

un honor tenir el suport de Ciutadans i d’Inés Arrimadas.
Una acusació que se li fa és que
és el candidat de les elits. Vostè,
però, respon que també ho és de
les classes mitjanes i populars. És
compatible defensar els interessos d’uns i altres, sovint contradictoris?
Primer de tot, soc l’únic que puc
mostrar el suport del partit guanyador de les últimes eleccions catalanes. En segon lloc, la crítica a les
elits és l’ADN del populisme. La
meva concepció de les elits inclou
el talent, les startup, la cultura, l’esport... Una ciutat necessita elits. El
populisme sempre busca enemics,
però la societat civil barcelonina ha
construït aquesta ciutat. Des de fa
molts anys la burgesia ha fet la ciutat. Sense ella no hi hauria el Liceu,
el Palau de la Música... I tot amb la
gent humil, el poble.
Repetim: es pot defensar alhora
els interessos d’uns i altres?
Aquesta gent que parla de les elits
són els que durant quatre anys no
han fet res quan les dades mostren
unes desigualtats impressionants.
Jo vull ser l’alcalde de tots, dels barris humils i populars, i dels que han
d’invertir per ajudar la ciutat.4

7|

Entrevista

3Parlem de seguretat, que serà
una gran qüestió de la campanya. Vostè, en una de les seves
cartes públiques, veu problemes
en 25 barris de la ciutat. Tan greu
creu que és la situació?
Vostès què en pensen?
A nosaltres ens pertoca fer la pregunta, no respondre-la.
[Somriu]. A Barcelona es van cometre 200.000 delictes el 2018. La inseguretat ha crescut un 20% en un any.
Hi ha un furt cada cinc minuts i la inseguretat és el problema número 1.
Es veu al Baròmetre Municipal.
Vostè sap, però, que el Baròmetre expressa sensacions, estats
d’ànim, que sovint no es corresponen amb la realitat objectiva.
Si el Baròmetre diu que la gestió de
Colau és òptima, tothom dirà que és
un fet, no? [Somriu]. Amb la inseguretat, les sensacions s’ajunten amb
els fets. I el problema no és només
al Raval. La Barceloneta, Bon Pastor,
el Poblenou... Nou Barris és el lloc on
hi ha més ocupacions de pisos... I a
banda de fets i sensacions, els barcelonins també expressen una altra
preocupació: el desordre general. La
sensació, sovint, de caos.
Caos?
És que la gestió de Colau ha ferit
l’orgull dels barcelonins. I la insegu-
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retat és una desigualtat més per a
la gent humil, les dones, la gent
gran, els joves que poden ser víctimes del tràfic de drogues... Aquest
últim ha tornat: cocaïna, crac, heroïna... La prostitució és un fenomen
molt preocupant... El top manta... Hi
ha un efecte crida. Si soc alcalde,
augmentaré els efectius de la Guàrdia Urbana en 1.000 o 1.500 agents.

“Ernest
Maragall no
entén el que
passa a la ciutat,
està fora de joc”
També és una proposta que fa el senyor Collboni. Veu com ens podem
entendre? [somriu].
Maragall diu que “la resposta
simple de més autoritat, més llei
i més ordre és la pitjor per als
problemes de seguretat”.
Això és una vella concepció de la
ideologia que ell representa. No
entén el que passa a la ciutat. Està
fora de joc. Pasqual Maragall, en
canvi, ho va entendre. Necessitem
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autoritat, ordre i confiança. I això és
compatible amb polítiques socials,
però la concepció que no necessitem autoritat i ordre és el que fa
créixer el populisme d’extrema
dreta. Una societat sense ordre és
la llei de la selva. Hi ha dues concepcions de la ciutat: la de Maragall, Colau i altres i la meva.

ella es resumeix quan diu que Barcelona no és una ciutat insegura
però que té un problema específic
de seguretat. Això podria servir per
al programa Polònia... [somriu]. O el
cas de Gala Pin, que ara reconeix
que han après que la policia és imprescindible. De veritat no ho sabien abans? Però què és això?

L’historiador i hispanista francès
Benoit Pellistrandi va dir que
vostè a França va intentar que
l’esquerra fos garantia de seguretat i progrés social però que no
se’n va sortir. Creu que a Barcelona ho pot aconseguir?
Però què és aquesta història? Parlem dels fets. No inventem teories.
Jo vaig ser alcalde d’una ciutat
que s’enfonsava per culpa de la inseguretat. Vam doblar la policia,
vam posar càmeres de vídeo a
tota la ciutat... Això s’haurà de fer
aquí, respectant les llibertats i els
drets humans. És veritat que sempre he defensat l’aliança entre el
progrés i l’ordre públic, però sense
fracassar.

Com ho farà per acabar amb el
top manta?
No és fàcil. És complicat perquè hi
ha màfies. I el cas de Barcelona és
únic, perquè està institucionalitzat.
Hi ha un sindicat que rep subvencions municipals i que el reben a
l’Ajuntament. Amb mi no hi haurà
efecte crida, se sabrà que s’ha de
respectar l’ordre públic i la Guàrdia
Urbana tindrà ordres clares per fer
que l’espai públic sigui de tots. El
top manta ha de saber que aquí no
és a casa seva. I recordo que és una
activitat il·legal que afecta els comerciants.

Ha defensat una esquerra més
desacomplexada en matèria de
seguretat.
Bé... És que no es tracta de ser
acomplexat o no. És un altre tema,
tot i que és cert que Colau està
acomplexada. El complex que té

Parlant dels comerciants... Com
veu el sector? Quines mesures
creu que s’han d’aplicar per afavorir-lo? Fa temps que no passa
pel seu millor moment.
Els comerciants se senten poc considerats i castigats per l’Ajuntament,
com un enemic. Em reuneixo molt
amb els grans eixos comercials.
He parlat tant amb els comerciants de Via Júlia de Nou Barris
com amb els de la Diagonal o el
passeig de Gràcia.
Què els ha promès si arriba a
l’alcaldia?
Que canviarem les normatives. Per
exemple, hi ha d’haver un acord
intel·ligent i no burocràtic sobre el
tema de l’espai públic, de les terrasses. O ajudar amb la il·luminació. L’Ajuntament ha de ser un aliat
perquè la ciutat faci goig. El lema
de ‘Barcelona posa’t guapa’ ha de
tornar. I després, tornar a treballar
en aquella proposta del PSC per
ajudar el comerç amb un pacte
públic-privat. No és tan complicat... Cal confiança i acabar amb la
política de fer del comerciant un
enemic.
Un altre tema latent és el de l’habitatge. Molts veïns reclamen el
dret a viure al barri on han viscut
sempre. Creu que aquest dret
existeix o la gent ha d’assumir
que en una ciutat com Barcelona
hi ha barris on mai més serà pos-

sible viure amb els preus de fa
anys?
No hauria de ser així. Hi ha un dret,
que és gairebé un dret humà, a
tenir un habitatge. En certa manera, entenc el dret de la gent a
voler-se quedar al seu barri, a no ser
expulsada. Crec que cal canviar
profundament el model d’habitatge espanyol, que és de propietari. Falta un sector públic-privat
molt potent d’habitatge social o
protegit. Per això, totes les mesures
demagògiques d’últim moment
són perilloses perquè poden tenir
conseqüències negatives.
Parla del 30% d’habitatge protegit a les noves promocions?
Sí. Entenc la idea. A França es va
imposar el 25 o el 30% d’habitatge social a cada ciutat, però no
a cada nova promoció. Això últim
és gairebé un impost addicional
que haurà de pagar la resta del
mercat immobiliari en l’altre 70%
dels preus, en forma d’augment.

“El futur de
Barcelona
no es pot
planificar
des de la presó”
Colau menteix perquè parla del
30% per al lloguer social però a la
norma aprovada no es parla de
lloguer. D’altra banda, a Barcelona
hi ha 84 solars amb possibilitat de
construir-hi. També es pot construir més alt. I es tracta d’una política que ha de ser integrada amb
l’Àrea Metropolitana. Entre quatre
i vuit anys es poden fer 20.000 habitatges. I sobretot no canviar les
polítiques cada dos per tres.
El lloguer ha augmentat molt en
els últims anys.
L’única manera de fer baixar el
preu del lloguer és construir més.
Reconec que no és fàcil fer baixar
el preu al centre. Per altra banda, es
pot pensar que el fet que de vegades el preu del metre quadrat de
Barcelona sigui més barat que el
de Madrid és millor per a la gent,
però no. Això només vol dir que
s’està desvalorant la ciutat.4
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“Defensaré el dret de les famílies
a educar els seus fills en castellà”
3Una de les seves banderes és
la de ser l’alcalde del bilingüisme. L’última Enquesta de Serveis Municipals mostra que el
57% dels barcelonins tenen el
castellà com a llengua habitual,
mentre que en el cas del català
la xifra se situa al 39%. Sembla
que haurà de lluitar més pel català que pel castellà.
Veuen el que els deia de les dades
municipals? [somriu]. Al carrer, català i castellà, que són una riquesa
cultural increïble per a la ciutat,
comparteixen espai. Això a França
sempre ho vaig destacar.
Allà la visió de les llengües és diferent. El català ha quedat marginat.
Bé, és una altra història. Jo sempre he
parlat català a casa meva, he somiat
en català i francès... Però tornant
aquí, cal diferenciar el que passa al
carrer, on conviuen perfectament,
del que passa a les institucions, on
de vegades no hi ha un equilibri real.

“L’única
manera de fer
baixar el preu
del lloguer és
construir més”

– Què en pensa del pacte de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia?

Entenc que en certes ocasions alguns catalans es puguin sentir ferits,
però també hi ha el sentiment, per
exemple, d’una veïna castellanoparlant que diu que s’ha sentit de segona divisió perquè l’administració
només se li adreça en català. Tot són
sentiments, però és que la societat
funciona molt amb sentiments.

– No hi ha hagut pacte.
S’ha de ser precís.

Suposem que parla del cas que
va explicar de la veïna de Nou
Barris...
Sí.

– Ciutadans tenia el poder
d’evitar que Vox tingués la clau.

Amb això no eleva a categoria
una anècdota?
No, perquè de vegades l’anècdota
representa el que pensa molta
gent. També pot passar al revés,
en altres institucions on el català
estigui poc representat. El que vull
dir és que les dues llengües són
una riquesa, no són trinxeres. Fins
fa poc el català i el castellà representaven aquesta riquesa i això és
el que reivindico. La llengua ha de
ser un pont, mai una frontera. No
critico l’educació en català a les escoles però sí que defensaré que es
respecti el dret de les famílies a
educar els seus fills en castellà. I no
faré mai de la llengua una arma
electoral. L’equilibri és molt im-

–Tothom tenia el seu poder.
– S’ha plantejat renunciar
a l’aliança amb Ciutadans?
– No, mai. És un partit liberal,
progressista i europeista.
És un honor tenir el seu suport.

portant i tothom s’ha de sentir
ben representat.

lítiques molt complicades però
que són imprescindibles.

Quan critica el nacionalisme i el
populisme ho contraposa a una
Barcelona oberta i cosmopolita.
En el cas dels refugiats, però, a
França va dir que “Europa no pot
acollir més refugiats” i afegia que
“no ha estat França qui ha dit,
veniu!”. En què quedem?
Saben quants immigrants entren
a França cada any? Quants? Més
de 200.000. Cada any. Hi deuen
haver entre 60.000 i 80.000 estudiants i després immigració lligada a les famílies i immigració
lligada al treball, tot i que aquesta
última va ser feble durant la crisi. I
després refugiats, que en van arribar, en els dos o tres últims anys
que jo vaig ser governant, entre
60.000 i 100.000. A mi que no em
donin lliçons en aquest sentit.

Això últim que ha dit sap bé que
molta gent no ho comparteix.
Bé... Tampoc cal no oblidar que
l’immigrat és el primer afectat pels
problemes econòmics i que la immigració sempre va a les mateixes
ciutats, als mateixos districtes, als
mateixos barris... La convivència
entre la gent també es pot veure
afectada. És molt bonic, des del
bonisme, dir “obrim-nos a tothom”,
però després les conseqüències

[Silenci].
Sempre he pensat que hi ha dues
solucions que no funcionen: el mur
i l’obertura absoluta. Hi ha una frase
molt important, d’un polític socialista francès, Michel Rocard, que diu:
“França no pot acollir tota la misèria del món però ha de fer el seu
deure”. Aquesta frase és molt important. Jo sempre faig la distinció
entre el refugiat polític i la immigració econòmica. La gent que marxa
del seu país per raons econòmiques l’entenc, i pateix, sobretot els
que travessen el Mediterrani. Però,
si no fem la distinció, acabem amb
el dret del refugiat.
I què proposa?
Primer, tenir clar que és una política europea, quan no és global.
Segon, que el continent del futur
és Àfrica, i per a Barcelona això és
molt important. Per tant, sempre
hem de ser una ciutat que aculli
els refugiats, però al mateix temps

“El top manta
a Barcelona està
institucionalitzat,
cosa que el fa
un cas únic”
ser capaços d’acollir els immigrats
econòmics, i això són polítiques
estatals. Necessitem mà d’obra,
pot ser que la nostra demografia
necessiti immigració... Hem de
parlar d’on, com ho fem... Els estats també tenen el deure d’expulsar part de la immigració
il·legal, cosa que s’ha de fer respectant els drets humans. Són po-

“El comerciant
se sent castigat
pel consistori,
com si fos un
enemic”
són per a tots els barcelonins. Per
integrar el millor possible s’ha de
gestionar la immigració. França és
un gran país d’immigració i Espanya ho comença a ser. Demano
que se m’escolti sobre com es gestiona tot això per no convertir, que
no és el cas encara, ciutats o barris
en guetos. És el que vull evitar per
a Barcelona. Treballaré amb totes
les comunitats de la ciutat, les
quals han de tenir una veu potent
en la presa de decisions.
Si arriba a l’alcaldia, quina serà
la seva primera decisió?
N’hi haurà tres. Una és la seguretat:
discurs, mesures i restaurar l’ordre
públic. Segon, que no ho hem comentat, enviar el missatge que Barcelona és business friendly, una
ciutat que és la quarta millor del
món per treballar-hi. Fer un discurs
per captar empreses. I la tercera,
nomenar un regidor que impulsarà
un pla molt potent per ajudar els
barris més humils amb polítiques
socials. I, de fet, hi ha una quarta
decisió simbòlica que em sembla
important.
Quina?
Té a veure amb el consens que hi
ha sobre els Jocs Olímpics d’Hivern. Aprofitant això, hi ha un personatge que no li hem donat la
importància que ha tingut per a la
història de la ciutat: Joan Antoni
Samaranch.
Una figura controvertida.
És un home que va tenir el seu passat però vull que Barcelona li dediqui un espai. Ell va permetre la
Barcelona moderna amb els Jocs
Olímpics del 92.<
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1 d’octubre | Campanya de suport a Altimira i Carmona
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Recentment ha començat la campanya de suport a Ivan Altimira i David Carmona, ara que s’apropa el judici que hauran d’afrontar (amb peticions de penes de presó d’un i dos anys i una
multa) per uns fets relacionats amb un acte de campanya del referèndum de l’1 d’octubre.

La Germandat de Trabucaires
rep el premi Ciutat de Barcelona
» Es reconeix la feina d’una mostra que es va veure a la Fabra i Coats
» L’entitat recollirà el guardó el pròxim dijous 14 al Saló de Cent
RECONEIXEMENT4La Germandat de Trabucaires, Geganters i
Grallers de Sant Andreu de Palomar ha rebut el premi Ciutat de
Barcelona en la categoria de cultura popular. El passat divendres
1 de febrer es va conèixer el resultat d’aquest guardó, que el
jurat va concedir per unanimitat
a la colla, per la feina feta i mostrada en l’exposició El Ingenio:
l’aportació de Lluís Sabadell que
es va poder visitar a l'Espai Zero
de la Fabra i Coats durant el
passat mes de desembre.
La “qualitat en l’execució, l’esforç en la producció i la recerca realitzada per una entitat associativa de base i el rigor en el discurs”
són els arguments que els cinc
membres del jurat van definir per
concedir el premi a la colla. Així
doncs, els Trabucaires tenen una
cita el pròxim dijous 14 al Saló de
Cent de l’Ajuntament, on se celebrarà la cerimònia de lliurament
dels premis. L’actriu Àgata Roca

Un pare i un fill, a la mostra que es va poder visitar l’any passat. Foto: Districte

serà la conductora de l’acte dels
premis Ciutat de Barcelona 2018,
en el qual participaran l’alcaldessa
Ada Colau i el Comissionat de
Cultura de l’Ajuntament, Joan
Subirats.
PREMI PER A UNA COOPERATIVA
Un altre dels guardons que s’entregaran el dia 14 serà a Coedu-

cació, una cooperativa ubicada a
l’espai Sinèrgics del barri del
Baró de Viver.
La majoria dels membres del
jurat van escollir la cooperativa
pel seu projecte Patis coeducatius, que facilita la reflexió col·lectiva des d’una perspectiva de gènere i la vol convertir en diferents
accions educatives.

Un detingut per provocar set
focs de matinada al districte

Foto: Twitter (@antiradarcatala)

SUCCESSOS4Durant la matinada del passat divendres 1 de febrer, els Mossos van detenir un
home que havia provocat set incendis en diferents punts del districte (com el carrer de Bartrina o
el passeig de Santa Coloma) durant aquella matinada. En total,
el piròman havia aconseguit cremar set motos, cinc cotxes, dos
contenidors i també rètols d’alguns comerços i alguna part de les
façanes d’alguns edificis.

Els agents van rebre el primer
avís de foc poc després de dos
quarts de tres de la matinada i
van posar en marxa un operatiu
en el qual també van participar
una dotzena de dotacions dels
bombers. Els policies van trobar
l’home quan volia calar un nou
foc, en aquesta ocasió al carrer
del Pare Manyanet, a un quart de
quatre de la matinada. Els bombers havien apagat els incendis
poc abans de la detenció.

Cinc arrestats a Almeria per
la mort d’Eduardo Colmena

BARÓ DE VIVER4Una operació
conjunta dels Mossos d’Esquadra
i la Policia Nacional va acabar
amb cinc detinguts relacionats
amb l’assassinat d’Eduardo Colmena del passat 22 de desembre.
El 21 de gener, els policies van
arrestar a Roquetas de Mar (una
localitat de la província d’Almeria) un home i una dona, per presumptament haver disparat els
trets, i tres persones més que haurien encobert el crim.
Després de declarar davant el
jutge i confessar que havia disparat (va assegurar que ho havia

fet perquè tenia por i en defensa pròpia), l’home va ingressar a
la presó, mentre que la dona
està en llibertat.
L’autor confés del crim era veí
del barri i membre d’un clan conegut amb el nom de Los Pistoleros. Colmena, per la seva banda, hauria plantat cara a alguns
dels integrants de la banda en diverses ocasions, segons una informació d’El Español, i després
d’una baralla, quan Colmena hauria defensat una dona que hauria
estat atacada pel clan, va rebre els
trets que li van costar la vida.

La regidora Laia Ortiz
deixa la primera línia política

RENÚNCIA4La regidora de
Sant Andreu i segona tinent
d'alcalde de l'Ajuntament, Laia
Ortiz, ha anunciat recentment
que s’aparta de la primera línia
política.
En una publicació al seu perfil de Facebook, Ortiz ha explicat que vol “repensar professionalment” la seva trajectòria i
seguir defensant els seus ideals
“des de fora de les institucions i
des de la militància”.
La regidora, que argumenta
que a la política s’hi està “de pas”
i afegeix que “ningú no és im-

prescindible”, diu que té la convicció que és el moment de “fer
un canvi i explorar nous camins” per tenir més temps per a
la família. Dit això, però, apunta que en els pròxims mesos
encara estarà “al servei” de Barcelona en Comú “perquè continuï governant”. De fet, assegura que “aquests anys al govern de
Barcelona han sigut l’experiència més bonica” de la seva carrera política. “Ser responsable
de l’Àrea de Drets Socials i regidora de Sant Andreu ha sigut
una lliçó de vida”, conclou.
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L’Auditori de Can Fabra va acollir a finals de gener la presentació de l’estudi de millora de
l’accessibilitat al comerç local. Es tracta del projecte CASBA (Comerç Amic Sense Barreres),
que ha analitzat les mancances en accessibilitat dels comerços per mirar de millorar-los.

El carrer Gran de Sant Andreu
blinda el seu model comercial
NORMATIVA4El comerç del carrer Gran de Sant Andreu ja té la
protecció que reclamava després
que a finals de gener s’aprovés –amb el vot favorable de tots
els partits menys el PP– el nou Pla
d’Usos que ha de servir, tal com
expliquen des del mateix Ajuntament, per “preservar el caràcter
comercial del carrer, que es caracteritza pels establiments de
proximitat i per una gran oferta
comercial”. Dit en altres paraules,
Gran de Sant Andreu es blinda
contra la gentrificació.
Així doncs, la normativa aprovada regula els establiments amb
diferents activitats comercials.
A partir d’ara els nous bars musicals, bars i restaurants no podran superar els 300 metres
quadrats de superfície. També es
regulen els establiments d’autoservei i els alimentaris, als quals
també se’ls limita la mida. A
banda, tots els comerços que
passen a ser regulats també hauran de tenir entre ells una determinada distància per evitar la
massificació. La zona que en-

Una imatge recent de Gran de Sant Andreu. Foto: Twitter (@alextortsagues)

globa la nova normativa és la del
carrer Gran entre el passeig Santa Coloma i el carrer de Rovira i
Virgili, el carrer del Mercat, la plaça del Comerç i la porxada de la
plaça del Mercadal.
VISTIPLAU DEL COMERÇ
La nova regulació s’ha fet d’acord
amb els comerciants. El president

de l’Eix Sant Andreu, Pròsper
Puig, ja va afirmar durant la presentació del projecte que la regulació és “positiva” per tal que el
carrer Gran mantingui “la seva diversitat comercial i no es converteixi només en un carrer de
restauració”. Puig també creu
que ara fa falta tirar endavant “un
pla d’impuls comercial.

El Mercat de Sant Andreu,
enderrocat del tot

EQUIPAMENTS4L’antic Mercat
de Sant Andreu ja és història
després que a finals de gener l’Ajuntament acabés d’enderrocarlo. Amb aquest calendari, però,
la construcció del nou equipament suma un nou retard, ja que
estava previst que l’enderrocament s’acabés al novembre.
A banda del termini de l’enderrocament, el consistori tampoc complirà el calendari previst
de construcció del nou equipament. I és que des de l’Ajuntament van explicar a finals de mes
que les obres no començaran fins

a l’estiu, cosa que vol dir que l’estrena del nou mercat no es produirà fins a principis del 2021, ja
que les obres duraran un any i
mig. Així doncs, l’endarreriment
del projecte passarà a ser, com a
mínim, d’un any i mig. El març
del 2017, amb la regidora socialista Montserrat Ballarín com a
responsable de Mercats, el consistori va explicar que el nou
mercat obriria les seves portes a
mitjans d’aquest any.
Els paradistes, doncs, seguiran
una bona temporada a la carpa
provisional del carrer Sant Adrià.

Viu en línia
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| Kingdom Hearts III
El joc és una historia de l’amistat i el conflicte entre llum i
foscor en el qual s’embarquen la Sora i la seva colla d’amics.

Famosos

No t’ho perdis

Ningú la va veure però queda confirmat que Beyoncé va visitar Barcelona el passat 18 de gener.
Tot i que va passar desapercebuda pels seus fans
gràcies a la tasca dels seus guardaespatlles, que la
van escoltar en tot moment, la reina del pop va
ser a la ciutat gravant un anunci. La cantant va
aprofitar el viatge per anar a dinar al restaurant
Botafumeiro, on ja havia estat fa tres anys. Segons
va assegurar Vanitatis, Beyoncé va demanar paella i marisc, dos dels plats estrella d’aquest restaurant, els quals va decidir acompanyar amb una
mica de quètxup. El preu aproximat que va pagar
la cantant pel dinar en aquest conegut restaurant
de Barcelona va ser de 75 euros per persona. Pel
que fa a l’allotjament, l’artista va dormir en una
suite de l’hotel Arts, un dels més luxosos de la ciutat. L’habitació de la reina del pop és d’un 150
metres quadrats i es divideix en dos pisos.

El millor cinema, fotografiat
La Filmoteca de Catalunya, situada al barri del Raval de Barcelona, acull fins al pròxim 17 de març l’exposició ‘Jeff Bridges: Lebowski i altres grans instantànies’. Es tracta d’una
mostra per descobrir una de les grans passions de l’actor Jeff
Bridges, la fotografia. L’actor ha estat documentant les seves
pel·lícules amb la càmera Widelux, amb pel·lícula de 35 mm
en blanc i negre, des de mitjans anys setanta. Bridges fa fotos dels actors, de l’equip tècnic i de les localitzacions i, un
cop acabat el rodatge, les revela, les enganxa en àlbums fotogràfics i en regala una còpia a tothom que hi ha participat.

Llibres

La fitxa

?

B E Y O N C É

QUI ÉS

...

Ser una estrella del pop internacional

ÉS FAMÓSA PER

Un dels seus temes més coneguts és ‘Crazy in love’

?

Visitar Barcelona per gravar un anunci

QUÈ HA FET

L’artista va menjar una paella amb quètxup a la ciutat

...

A LES XARXES

Teatre

Els fans lamenten no haver-la vist

Els seus guardaespatlles la van escortar en tot moment

Música

Pelis i sèries

El animal más triste
Juan Vico

Monster. De prop ningú és normal
David Greig

Fans del sol
Oques Grasses

Creed II: La llegenda de Rocky
Steven Caple Jr.

L’escriptor badaloní reflexiona en
aquesta novel·la sobre les infidelitats,
tant les sexuals com les que cometem
contra nosaltres mateixos. L’obra relata
la història d’un grup d’amics que es
reuneixen en una casa del Baix Pirineu
per, entre copa i copa, desempolsar
vells fantasmes. Un llibre obscur i envoltant, entorn dels ressorts del desig.

Aquest musical atípic reivindica la normalitat de l’anormalitat, que per a l’autor és el camí cap a la felicitat. Les tres
actrius que s’encarreguen de representar tots els papers de l’obra asseguren
que es tracta d’una “comèdia àcida, divertida i tendra sobre la necessitat
d’acceptar-nos com som”.
Al Tantarantana de Barcelona.

El grup osonenc Oques Grasses està a
punt de veure néixer el seu pròxim
disc, Fans del sol (Halley Records, 2019).
Però en lloc d'esperar fins al 8 de febrer, el dia del llançament de l'àlbum,
la banda ha sorprès tothom amb un
curtmetratge dividit en dos episodis
de dues cançons que s'inclouran en
l'imminent àlbum.

Arriba la segona part de les aventures
del fill d’Apollo Creed, Adonis. El jove
boxejador de Philadelphia ha tingut
un fill, però la seva carrera continua,
de manera que ha de fer equilibris entre aquests dos àmbits. A més, en un
punt se li planteja la possibilitat de
lluitar contra Viktor Drago, el fill de
l’home que va matar el seu pare.

13 |

Viu en línia
agenda@comunicacio21.com

Cultura
DIJOUS 7 DE FEBRER
17:00 Miguel de Cervantes serà la figura ques
es tractarà en la pròxima tertúlia del cicle L'aventura de llegir - Els viatges de la paraula. /
Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet.

Tercera cita de l’any del
cicle de concerts ‘Música>BCN’
Divendres 15 de febrer a les 19:00

PROPOSTES
Tallers

Una sessió per aprendre a
preparar postres tradicionals
Dijous 28 de febrer a les 18:00

Una tarda per llepar-se els dits. L’últim dijous de cada mes es faran sessions per ensenyar a preparar postres
tradicionals. / Centre Municipal de
Cultura Popular de Sant Andreu.

DISSABTE 9 DE FEBRER
12:00 El segon dissabte del mes, la plaça d’Orfila tornarà a omplir-se de gom a gom amb
una nova trobada per ballar swing, a càrrec
del Centre Cívic Sant Andreu i Swingmaníacs.
/ Plaça d’Orfila.
El segon divendres del mes arribarà la
tercera cita del cicle de concerts Música>BCN, que proposa un viatge sonor a través dels segles. / Centre Cívic
del Bon Pastor.

TOTS ELS DIMARTS
18:30 La professora Janet Recasens coordina,
des de finals del mes passat, les sessions d’un
curs trimestral de meditació emmarcat en el
cicle L'Aventura de Conèixer - T'interessa. / Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet.

Exposicions

DES DEL 7 DE FEBRER
Matí-Tarda Tabula rasa és el nom de la mostra
de Jan Masia - Marwa Bakhat basada en la
normalització de la sexualitat des d'una
perspectiva futurista, criticant la fragilitat femenina. / Centre Cívic Baró de Viver.

FINS A L’1 DE MARÇ
Matí-Tarda Ballunewart és el nom de la mostra de Núria Ballús. És una exposició del seu
art, pròxim a l’action painting, que produeix
una pintura abstracta i vigorosa, des del punt
de vista cromàtic. / Centre Cívic Navas.

Infantil

‘20.000 llegües de viatge
submarí’ a la J. Barbero
Divendres 15 de febrer a les 18:00

La narració 20.000 llegües de viatge submarí serà una de les grans propostes
infantils del mes. / Biblioteca Trinitat
Vella - J. Barbero.

Esports
DISSABTE 16 DE FEBRER
18:00 Partit de waterpolo corresponent a la dotzena jornada de la Divisió d’Honor de waterpolo femení entre el CN Sant Andreu i el
Mediterrani. / Piscina Pere Serrat.

Partidàs al Narcís Sala: el Sant
Andreu rep la visita del Terrassa
Diumenge 10 de febrer a les 12:00

DILLUNS 18 DE FEBRER
18:00 Àlex Queudot serà el responsable de la
sessió American Space. Taller de creació de apps
amb Appinventor (d'11 a 18 anys), per aprendre fonaments de la programació. / Biblioteca
Ignasi Iglésias - Can Fabra.

TOTS ELS DISSABTES
12:00 Cada dissabte al migdia es farà una
nova sessió del Code club: taller de programació,
que coordina Aleix Dalmau. / Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet.

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

Esports
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Futbol | Les obres del camp de Baró de Viver, a l’abril

El Baró de Viver recuperarà, aquest any, el camp de futbol municipal després
de tres dècades. A mitjans del mes passat, l’Ajuntament va anunciar que les
obres per construir l’equipament esportiu es posaran en marxa el mes d’abril.

Un Sant Andreu de dues cares:
fort a casa i dèbil a domicili
Pau Arriaga
SANT ANDREU
Ara que només ha d’afrontar un
partit per setmana, el Sant Andreu ha començat a recuperar la
seva millor versió, especialment
en els partits al Narcís Sala. L’assignatura pendent del conjunt
quadribarrat, doncs, són els resultats a domicili, on només han
aconseguit dues victòries en tota
la temporada.
Els de Mikel Azparren han
guanyat els dos partits d’aquest
any a casa (2-0 contra el San
Cristóbal i 3-1 contra el Reus B),
però van tornar amb les mans
buides dels desplaçaments al
Prat (4-1) i a Sant Boi (1-0), de
manera que ara l’equip és onzè
amb 34 punts, 13 menys que el
quart (el Terrassa) i 10 més que
l’últim dels equips de la zona de
descens, la UE Castelldefels.
L’equip andreuenc va descansar en el primer cap de setmana del mes, de manera que el

Els gols de Josu han estat importants en els darrers partits. Foto: UESA

calendari ja no donarà cap treva
fins a la segona meitat del mes de
maig. A més, els d’Azparren
afronten ara un dels trams més
exigents de la segona volta: el
diumenge 10 rebrà la visita del
Terrassa, sis dies més tard visitarà el camp del segon classificat,
la UE Llagostera, i posarà el punt
final als reptes d’aquest mes
contra un equip que, si bé havia
començat la lliga amb bon peu,
viu ara un moment més delicat:

l’EC Granollers, que ha perdut els
seus dos últims partits.

MERCAT D’HIVERN
L’entitat va esperar fins al darrer
dia del mercat de traspassos hivernal, però el passat 31 de gener
va anunciar la incorporació del
migcampista Sergi García, procedent del filial de l’Espanyol, i
que havia jugat aquesta primera
meitat del curs al CF Badalona,
del grup 3 de la Segona B.

El CP Congrés continua ferm
liderant la Primera Catalana

El CP Congrés no afluixa. Ara que ja s’ha superat l’equador de la
competició, el conjunt de Dani
Setién segueix sent el millor del
grup B de la Primera Catalana.
L’equip groc acumula 44 punts
gràcies a les 14 victòries i els dos
empats que ha aconseguit en les
primeres 18 jornades del campionat que s’han jugat.
Ara, després de la victòria

per la mínima a Santa Perpètua
(3-4, una petita revenja per la victòria que els vallesans van aconseguir en la primera volta), el calendari donarà un respir. El pròxim partit, el penúltim del mes,
serà el pròxim diumenge 17, a
casa contra el Barça C (el principal perseguidor del CPC), mentre
que l’últim repte del febrer serà
una setmana més tard, també a
casa, contra el CP Monjos.

Els dos sèniors del CN Sant
Andreu, a punt per a les Copes

Mataró i Sant Feliu es
convertiran, aquest mes,
en l’epicentre del waterpolo estatal amb les celebracions
de la Copa del Rei i de la Reina
durant aquest mes.
La cita més immediata serà la
femenina, que es disputarà entre
el divendres 8 i el diumenge 10.
El CNSA de Javi Aznar jugarà
l’últim quart de final, contra les
amfitriones. La hipotètica semifinal seria contra el vencedor del

Rubí - Zaragoza, mentre que els
equips més forts van per l’altra
banda del quadre.
Per la seva banda, el sènior
masculí de Dani Ballart també es
posarà en marxa contra els amfitrions, en aquest cas el dia 15. Si
els andreuencs superessin el partit de quarts, la semifinal seria
l’endemà contra el guanyador
del Medi - Sabadell. Barceloneta
i Barcelona són els més durs de
l’altra part del quadre.
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Sant Andreu
Ernest Maragall: "Votem sí a la unió
del tramvia, però amb garanties"
El candidat a l'alcaldia de
Barcelona per ERC assegura que en el tema del
tramvia "s'ha negociat per
un retorn del benefici públic, sense soroll però amb
resultats tangibles. Si un
vol governar aquesta ciutat ha de ser responsable i
passar del gest electoral al
bon govern".
Esquerra Republicana
ha votat sí a iniciar el procés d'unió del tramvia per
la Diagonal després que el
govern municipal hagi acceptat les millores proposades. "Hem aconseguit
treballar per un retorn del
benefici públic, una revisió

de les tarifes tècniques i
una major participació de
TMB", assegura Ernest Maragall.
Donat que els estudis
avalen la connexió de les
dues xarxes de tramvia
per la Diagonal, el Grup
Municipal d'Esquerra ha
aconseguit arribar a un
acord de consens amb diferents formacions polítiques per tal d'instar l'ATM
a renegociar les condicions del contracte amb
TRAM MET i així garantir
que la inversió no revertirà
en un benefici privat per a
l’empresa concessionària
sinó en un retorn favorable

als interessos públics. El
govern municipal també
ha acceptat la petició d'Esquerra de no fixar la data
de les d'obres al 2020, tal

com proposava Barcelona
en Comú, comprometent
el pressupost futur de l'Ajuntament, sinó que quedarà fixada un cop s'hagi

renegociat el contracte i
es ratifiqui el conveni preceptiu de l'Ajuntament i
l'ATM en un pròxim plenari
municipal.

pera des de fa més de cent
anys, amb tota la munió
d’entitats culturals que
varen néixer, en aquella ciutat nostra, que llavors “bullia” amb les lluites socials
de l’època, i que per mitjà
del teatre, de la “sarsuela” i
de la lectura aspirava a ser
una societat més culta, més
lliure, més decent.
Vivim en una ciutat que
és plena de gent que conviu
a partir de les activitats culturals, a nivell de base,
sense cap necessitat d’utilitzar el terme cultura com a

forma d’assolir un “prestigi”
que sempre acaba sent,
també, il·lusori.
Aquest és, també, un objectiu que hem perseguit
des d’ERC Sant Andreu.
Creiem que l’Ajuntament
ha de ser capaç de donar
suport i impulsar aquestes
iniciatives, de fer-les créixer
donant-los-hi més consistència.
És per això que fa ja més
d’un any vàrem presentar
una proposta de creació
d’una xarxa municipal (a nivell de Districte) que pogués

permetre la presència, l’intercanvi i la creació d’una
nova mirada sobre la cultura, que permetés accentuar i donar relleu al seu
aspecte més social.
La nostra proposta va ser
rebuda amb entusiasme...
De moment, però, no ha
aconseguit tirar endavant...
Potser caldrà que la tirem
endavant nosaltres?

La cultura
a peu de carrer...
Un tema del qual se n’ha de
parlar, de cara a les pròximes eleccions municipals
del mes de maig, és el de la
cultura.
El terme cultura és d’aquells que solen ser problemàtics, ja que quan ens toca
esmentar aquesta misteriosa
paraula solem estar parlant
de coses força diverses.
La cultura en termes antropològics? És a dir, la mirada abstracta que una
determinada societat fa sobre
ella mateixa? La cultura en
termes de nivell de coneixements? La cultura com a “vestimenta” social que dona
categoria als subjectes que
presumeixen d’estar a l’a-

vantguarda i de visitar (i comprendre) totes les estranyes
exposicions de les quals ens
parlen...
És molt probable que
aquestes diverses mirades
siguin adequades. Que siguin formes diferents d’entendre i de parlar de la
cultura en funció del significat que atribuïm a aquest
concepte “misteriós”.
El que és cert és que la
paraula “cultura” té, també,
un significat molt menys
abstracte, molt més concret.
Un concepte que tenim
proper, avui als nostres barris, per mitjà dels Centres Cívics, de les biblioteques.
Una idea que tenim ben pro-

esquerrabcn.cat/districtes

@ERC_SantAndreu

Quim Pañart

Conseller de Districte
a Sant Andreu

facebook.com/ercsantandreu
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