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El maltractament a les persones
grans és una de les formes de
violència més oculta en la nostra
societat. Tot i que en alguns ca-
sos es tracta directament de vio-
lència física, la majoria de per-
sones de la tercera edat no pa-
teixen abusos físics sinó psico-
lògics. Així es desprèn d’un in-
forme elaborat recentment per la
Diputació de Barcelona per aler-
tar d’aquest fenomen.

Amb aquest estudi, l’admi-
nistració vol treure a la llum les
agressions que pateixen les per-
sones de la tercera edat del nos-
tre entorn, un problema que so-
vint queda amagat per la de-
pendència de les víctimes.

Segons l’estudi elaborat per la
Diputació, gairebé un 70% de
les víctimes que han detectat ne-
cessiten ajuda per realitzar acti-
vitats bàsiques de la vida diària.

DESPROTECCIÓ ABSOLUTA
La Diputació, que durant el 2017
va descobrir 323 casos de mal-
tractaments a persones grans a
la demarcació de Barcelona, de-
talla que un terç de les víctimes
tenen més de 80 anys i el 15%
viuen soles. També hi ha un
36% dels casos en què la víctima
té deteriorament cognitiu. Tots
aquests elements augmenten la
vulnerabilitat de les víctimes i en
dificulten la possibilitat de de-
nunciar les agressions.

El maltractament psicològic
és el principal tipus de violència
que pateixen les víctimes, amb
més de la meitat dels casos.

També hi ha abusos econòmics
o situacions de negligència, és a
dir, casos en què no s’atenen les
necessitats bàsiques de la per-
sona gran. La violència física
està present en el 19% dels casos.

Les dones són les que més
pateixen els maltractaments, ja
que, segons l’informe, són entre
un 80 i un 90% de les víctimes
de violència a les persones grans.

Pel que fa als agressors, la
majoria formen part de l’àmbit
familiar més proper a la víctima.
En un 36% dels casos, el mal-
tractador és el fill i en un 12% es
tracta de la filla. 

Si la Diputació ha pogut de-
tectar 323 casos de maltracta-
ments durant el 2017, ha estat
gràcies al Grup de treball format
per 171 ajuntaments i 5 consells
comarcals que lluiten per acabar
amb aquesta xacra.

Una xacra a l’ombra
» La Diputació ha detectat 323 casos de maltractament a persones grans durant el 2017

» Els maltractadors formen part, bàsicament, de l’entorn familiar més proper de la víctima

Pau Massip / Clàudia Ramos
BARCELONA

La majoria de víctimes pateixen el maltractament en soledat. Foto: Arxiu

ANÀLISI4Cada cop es detec-
ten més casos de maltracta-
ment a la gent gran i cada cop
la societat n’és més conscient.
Tot i això, “no reacciona de ma-
nera tan contundent com quan
els abusos es produeixen en do-
nes o infants”, assegura Jordi
Muñoz, president d’EIMA,
l’única associació dedicada a in-
vestigar el maltractament a les
persones grans. I remarca l’ú-
nica: “Un dels problemes prin-
cipals és aquest, que ningú ho
visibilitza”, apunta. 

Muñoz creu que la solució
per aturar-ho passa per sen-
sibilitzar i treure l'estigma

negatiu que té la gent gran i
denuncia que no hi ha cap llei
que els protegeixi, a diferèn-
cia d’altres col·lectius. Potser
perquè ells no acostumen a
patir violència física. “El més
comú és l’abandonament, l’a-
profitament econòmic i l’abús,
normalment de part de fami-
liars o cuidadors, però cada
cop més de veïns o gent del ca-
rrer que se n’aprofita per ob-
tenir diners”, explica Muñoz.
Tot plegat, una “punta de l’i-
ceberg” que no acaba de des-
tapar-se. “La majoria dels ca-
sos no han sortit a la llum”,
sentencia Muñoz.

La punta de l’iceberg
que no acaba de destapar-se
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L’independentisme ha
de fer una lectura críti-

ca dels fets, però trobo
inconcebible que alguns estiguin cons-
truint un relat apressat de fi i conclu-
sió del conflicte mentre les instàncies
de l’estat de dret espanyol continuen
abusant de la seva posició i hi ha pre-
sos polítics. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Tiempo habrá para glo-
sar a Joaquim Maria Pu-

yal, o lo que aportó al
Barça y a la normalización del catalán
en las retransmisiones deportivas. Pero
me quedo con su elegancia y señorío.
Ejerció de periodista de verdad: sin
dañar, sin amarillismos... Eso hoy es im-
pensable.

Fer primàries és re-
pensar el model i esta-

blir dinàmiques de radi-
calitat democràtica en la tria dels nos-
tres representants. És ampliar la base so-
cial perquè estàs dient a tothom parti-
cipa, ets important. És evolucionar cap
al país que volem. No és fer una llista
perquè sí.

El ejemplo de @ope-
narms_fund enorgulle-

ce a Barcelona e interpe-
la a Europa y sus Estados. Los millones
dedicados a levantar muros y militari-
zar fronteras deben destinarse ya a re-
vertir el “efecto expulsión” y acoger a
quienes huyen de la barbarie. Es ur-
gente y es posible.

@G_Pisarello@lluisgibert@cescamat @vonmarius1899

Els semàfors

AVV Sant Andreu Nord
L’Associació de Veïns Sant Andreu

Nord-Tramuntana ha demanat recent-
ment la retirada de la subestació elèctri-

ca que hi ha entre Sant Andreu i la Tri-
nitat Vella. Assegura que aquest tipus

de central ja no té lloc a les ciutats. 
pàgina 8

CN Sant Andreu
El sènior femení de waterpolo del CNSA

incorpora dues jugadores de classe
mundial i perfila un projecte il·lusio-

nant. Les internacionals absolutes Pili
Peña i Anna Gual formaran part de l’e-
quip de Divisió d’Honor de Javi Aznar. 

pàgina 18

Consorci d’Educació
L’Escola 30 passos tindrà un dels dos

nous barracons que reivindicava a par-
tir del gener, mentre que el segon arri-
barà el setembre del 2019. El Consorci

d’Eduació, doncs, satisfà a mitges la rei-
vindicació de la comunitat educativa.

pàgina 10

La lupa

Cal viatjar a la Grècia antiga per recupe-
rar els quatre elements. Segons els co-
neguts filòsofs presocràtics de gran renom
com Tales de Milet (635 aC), Anaxíme-
nes (585 aC), Xenòfanes (570 aC) i He-
ràclit (544 aC), ells van arribar a la con-
clusió que el Cosmo i la vida a la Terra te-
nien com a origen els quatre elements:
l’aigua, l’aire, la terra i el foc.

Tales de Milet argumentava que l’ai-
gua era l’origen i essència de totes les co-
ses. Ho argumentava i justificava en
considerar l’aigua l’origen de la vida.
Els mars, el líquid amniòtic, el reg de les
plantes... L’aigua sempre ha tingut un pa-
per primordial en la propa-
gació de les civilitzacions d’un
país a un altre en la seva
funció com a mitjà de comu-
nicació. L’aigua és l’element
fonamental que podem tro-
bar en els tres estats físics a la
Natura: sòlid, líquid i gas.

Anaxímenes defensava el seu element,
l’aire. El justificava amb l’argument que
sense la seva presència, segons les seves
observacions empíriques, la vida no és
possible. Sense condensació no hi ha nú-
vols, aigua, fertilitat a la terra i la varia-
ció de la seva densitat aviva o apaga el foc.

Xenòfanes feia interaccionar la terra
i l’aigua. Creava la dicotomia dels oposats.
Sec o humit. El seu raonament l’elaborava
amb la seva reflexió quan valorava que,
igual que el mar s'emporta la sorra, igu-
alment l'aigua pot dissoldre la terra. I a
la inversa, l’absència d'humitat pot soli-
dificar l'aigua, ell ho demostrava amb les
estalactites. Els fòssils de peixos trobats
a les platges de Sicília provaven la seva hi-

pòtesi d'un estat anterior al mar on ara
existia la terra.

Per a Heràclit l'origen de totes les co-
ses es trobava en la contradicció entre els
elements contraris que formen la unitat
de la natura: dia-nit, guerra-pau, fred-ca-
lor, mascle-femella... Heràclit va identi-
ficar que aquest principi era el foc, no in-
terpretat en sentit literal, sinó en un
sentit metafòric: el foc es propaga en mo-
viment i avança provocant canvis cons-
tants, com la natura mateixa. 

Si aquests filòsofs haguessin de par-
lar dels quatre elements avui, segur que
tremolarien i ens farien serioses reco-

manacions per recuperar-los en l’estat i
la salut en què ells els van conèixer, de-
finir i deixar. 

Què veurien? Contaminació a totes les
aigües, dolces i salades. Desertització i sa-
linitat d’immenses extensions de terra, al-
gunes en altres èpoques plenes de con-
reus fèrtils, avui ermes i esquerdades per
la sequera, amb l’abandonament humà
per falta d’aigua. Alteracions climàti-
ques on estacions de pluges passen sen-
se cap gota de pluja o tot al contrari, amb
fortes inundacions quan la pluja arriba.
Algunes terres són convertides en enor-
mes abocadors de les nostres pròpies dei-
xalles. No podem dir coses bones de l’a-
ire. Aquest element, avui amb altes do-

sis de gasos contaminadors i perjudicials
per a tots els éssers vius que respirem l’a-
ire com a aliment i neteja de residus de
milions de combustions de les cèl·lules
dels nostres organismes. Pesticides, her-
bicides i tota la gamma de tòxics que a tots
ens perjudiquen són presents a les colli-
tes, uns productes que suposen la mort
d’insectes, formigues, abelles i petits ro-
segadors. No té cap sentit l’existència d’o-
cells, petits i grans, tots enverinats, on la
mort d’una espècie encadena la mort de
la següent, bé com a depredadors o car-
ronyers.

El foc, el descobriment més gran de
l’home primitiu, avui no para
de fer canvis irrecuperables a
la vida per allà on es propa-
ga. Sembla una gran contra-
dicció tot plegat. Incendis,
dies i dies de foc cremant Na-
tura, perquè no només cre-
men arbres i plantes, les aus

i els animals instal·lats en aquells parat-
ges també moren, no poden fugir i, si la
seva defensa és ficar-se en el seu cau, te-
nen la morta assegurada.

Tothom sap molt del tema, tothom
sap que cada cotxe és una fàbrica de mo-
nòxid i diòxid de carboni; tothom llegeix
els diaris o veu la televisió i observa com
a les nostres platges arriben balenes i tau-
rons que mai no haurien arribat si les con-
dicions de vida en el seu lloc d’origen no
haguessin estat alterades... És per això que
molts d’aquests animals vénen a morir a
les nostres costes. No vénen a fer turis-
me, vénen a avisar-nos que, igual com
han fet ells, ben aviat ho haurem de fer
nosaltres... marxar o morir.

Si aquests filòsofs haguessin 
de parlar dels quatre elements avui, 

segur que tremolarien

per Marc Antònio i Llobet

Els 4 elements, tocats
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Entrem a la recta final del seu
mandat. Governar la ciutat
ha estat com s’esperava?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Oscar Murillo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Llei Montoro, que ha restringit
competències.

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

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

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

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

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

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

“A Ciutat Vella
tenim una aliança

perversa entre
narcotràfic

i especulació”

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

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

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

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

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

“M’han arribat 
a dir nena i a 

tocar-me la galta”

“No he pensat
a fer més de

dos mandats en cap
moment. Ara bé, 

falten anys...”

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

regular el turisme”
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PATRIMONI4La cúpula de la pa-
rròquia de Sant Andreu, el símbol
andreuenc per excel·lència, fa
més d’una dècada que està pen-
dent d’una reforma. De fet, la rei-
xa que envolta la cúpula s’ha con-
vertit des de fa temps en la imat-
ge que tenen els veïns cada cop
que alcen la mirada quan passen
per davant d’aquest temple an-
dreuenc amb més de 1.000 anys
d’història.

La reivindicació veïnal per
aconseguir la restauració podria
fer-se realitat d’aquí poc, després
que la reforma, que ja estava
programada, quedés aturada per
l’aplicació de l’article 155 i la in-
tervenció dels comptes de la Ge-
neralitat. Amb el nou govern, la
situació podria desencallar l’a-
cord al qual l’any passat ja van
arribar la Generalitat, l’Ajunta-
ment i l’Arquebisbat, les tres
institucions que han de finançar
les obres, que tenen un cost al
voltant d’un milió d’euros. 

En declaracions a Betevé, el
rector de la parròquia, Josep So-
ler, afirma que la reforma s’hau-
ria de desencallar molt aviat, en-
tre altres coses perquè “un dels
consellers era director general
de l’Incasòl i coneix bé la qüestió”.
Soler es refereix a Damià Calvet,
actual conseller de Territori i Sos-
tenibilitat.

Així doncs, la reforma preveu,
primer de tot, assegurar la cúpu-
la, que ja va caure una vegada,

amb la rehabilitació de les es-
querdes de l’estructura i les hu-
mitats que pateix. L’esquerda
més gran, tot i que ha servit per
permetre una dilatació que, si
no hi fos, hagués pogut provocar
la caiguda de tota l’estructura, ha
fet que les pintures religioses ha-
gin quedat malmeses per les fil-
tracions. D’altra banda, també
s’arreglarà la part superior de la
cúpula, el cupulí. El que no es to-
carà serà la façana.

La reforma de la cúpula està pendent des de fa molts anys. Foto: Google Maps

La cúpula de la parròquia de Sant
Andreu es podria reformar aviat
» Fa 12 anys que l’obra està aprovada però ha anat patint retards

» El 155 va aturar el projecte però amb el nou Govern es desencallarà

Demanen retirar la subestació
elèctrica de Sant Andreu

REIVINDICACIÓ4Un grup de
veïns de Sant Andreu i de la Tri-
nitat Vella han posat en marxa
una campanya per aconseguir
que Red Eléctrica Española i
Endesa desmantelli o soterri la
subestació elèctrica que hi ha en-
tre els dos barris.

Els veïns d’aquesta zona que
tenen més a prop la instal·lació
són els que viuen a la plaça de la
Primavera o a la carretera de Ri-
bes. Denuncien que la subesta-
ció s’hauria d’haver desmante-
llat quan s’hi van traslladar a
viure. En declaracions a Betevé,

el president de l'Associació de
Veïns Sant Andreu Nord-Tra-
muntana, Manolo Muñoz, afir-
ma que exigeixen la retirada de
la instal·lació perquè “aquest
tipus de centrals normalment ja
no tenen espai a les ciutats”. Se-
gons Muñoz, la planta s’hauria
de traslladar d’emplaçament
“amb les condicions amb què
s'instal·len actualment”.

Els veïns també han enca-
rregat un estudi sobre els pos-
sibles efectes de la contamina-
ció electromagnètica sobre la
seva salut.

Un dels solars de Casernes
podria acollir un tanatori

EQUIPAMENTS4Serveis Fune-
raris de Barcelona (SFB), l’em-
presa que gestiona els tanatoris
de Sancho de Ávila, Les Corts,
Sant Gervasi i Collserola, ha
comprat recentment, tal com
va avançar l’Exprés de Sant An-
dreu, el solar de les Casernes que
queda darrer la comissaria dels
Mossos d’Esquadra al Consorci
de la Zona Franca, el seu antic
propietari.

Així doncs, Serveis Funeraris
de Barcelona, que és propietat de
Mèmora en un 85% i de l’Ajun-
tament en un 15%, podria cons-

tuir-hi ara, un cop aconsegueixi
les llicències corresponents, un
nou tanatori. De moment, se-
gons la informació de l’Exprés de
Sant Andreu, l’empresa ja ha de-
manat canviar l’aprofitament
urbanístic del terreny, que en un
primer moment estava previst
que acollís un alberg juvenil.

La més que possible cons-
trucció d’aquest tanatori ha pro-
vocat que un grup de veïns de la
zona hagi començat una recolli-
da de firmes per mostrar el seu
rebuig a l’hipotètic tanatori i per
defensar el projecte de l’alberg.

Sant Andreu, banc de proves 
de la nova mobilitat sostenible
TECNOLOGIA4Sant Andreu aco-
llirà a partir del setembre la pri-
mera prova pilot d’un projecte
europeu de mobilitat sostenible.

El projecte, anomenat MUV
(Valors de Mobilitat Urbana), té
com a objectiu generar comunitats
de mobilitat sostenible a través d’u-
na aplicació mòbil i la participació
en un ‘serious game’ (joc per en-
senyar). Així doncs, aquest joc,
amb competicions, missions i
aventures, proposarà desafiaments

a través de la mobilitat local que es
veuran recompensats amb premis.
Les regles del joc es crearan en ta-
llers i seminaris oberts on es bus-
ca que hi participin veïns, comer-
ciants locals, entitats i empreses.
Els resultats dels tallers i les dades
de mobilitat individual recollides
a través de l'aplicació s'utilitzaran
per inspirar noves polítiques de
transport urbà que ja no es basa-
ran en el flux d'automòbils, sinó en
les dels ciutadans.

Bon Pastor | La plaça Fra Juníper Serra serà la de Celestí Boada 
La plaça Fra Juníper Serra (Bon Pastor) passarà a ser la de Celestí Boada, l’últim alcalde de Santa Coloma de
Gramenet afusellat pel franquisme. Boada va néixer al Bon Pastor quan el barri formava part de Santa Colo-

ma. ERC es va oposar a la decisió per una qüestió de paritat en el nomenclàtor però més tard va rectificar. 
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Les famílies de l’Escola la
Maquinista temen nous retards
ENSENYAMENT4Les famílies
de l’Escola la Maquinista han al-
çat novament la veu per de-
nunciar el nou retard que po-
drien patir les obres de l’escola
de barracons on s’han de tras-
lladar els alumnes del centre per
a l’inici del curs 2018-2019.
Actualment estan ubicats a l’Es-
cola la Maquinista però aques-
ta s’ha de desallotjar per fer una
ampliació i construir el centre
definitiu.

Les protestes de les famílies
arriben després que a finals de
juny es reunissin amb repre-
sentants de l’Ajuntament i del
Consorci d’Educació de Barce-
lona. D’aquella reunió, les fa-

mílies, tot i des del Consorci se-
’ls va dir que es complirien els
terminis, no en van sortir gens
tranquil·les, ja que uns dies
abans havien rebut un avís que
la construcció de la nova escola
modular no estaria acabada per
a l’inici del pròxim curs. 

El Consorci, per la seva ban-
da, de moment ha reconegut
que les obres patiran un retard
de 10 dies per problemes amb la
licitació de les obres. 

Per últim, el comissionat
d'Educació de l’Ajuntament,
Miquel Àngel Essomba, va con-
firmar a finals de juny que l’es-
cola definitiva estarà a punt
per al curs 2020-2021.

ENSENYAMENT4Victòria par-
cial. Així es podria resumir el re-
sultat de la reivindicació de la co-
munitat educativa de l’Escola
30 passos, que fa unes setmanes
va denunciar que el centre, que
es va posar en marxa fa dos cur-
sos amb barracons, no tindria
nous barracons pels dos cursos
de P3 del curs que ve. Finalment,
però, l’escola ha aconseguit un
nou barracó per al curs que ve, tot
i que aquest no s’instal·larà fins
al mes de gener.

De totes maneres, tal com va
avançar l’Exprés de Sant An-
dreu, aquest mòdul serà de se-
gona mà, ja que està previst que
sigui el que actualment fan ser-
vir els alumnes de l’Institut Vi-
ladomat, que d’aquí a pocs me-
sos passaran a l’edifici definitiu.

Així doncs, el pròxim curs
començarà amb una redistribu-
ció provisional dels espais actuals
per adaptar-los a les necessitats
del projecte. Més endavant, el se-

tembre del 2019, està previst
que s’instal·li un nou
mòdul –aquest sí que seria de
nova fabricació–, que serviria
per al curs 2019-2020.  Des de
l’Associació de Famílies Escola
Pública 30 Passos expliquen que
tot plegat implicarà un “sobrees-
forç de reorganització per estar en
barracons en precari”.

Totes aquestes novetats es
van conèixer després que la
Conselleria d'Ensenyament, l'A-
juntament i el Consorci d'Edu-
cació mantinguessin diverses
reunions amb la comunitat edu-

cativa del centre, que havia de-
nunciat les “males condicions”
que pateix el centre.

L’ESCOLA DEFINITIVA, EL 2023
Deixant de banda la problemàti-
ca amb els barracons, l’Escola 30
Passos ja coneix el calendari d’o-
bres que ha de permetre tenir el
centre definitiu construït. El ca-
lendari, que el va fer públic a fi-
nals de juny el comissionat d'E-
ducació, Miquel Àngel Essomba,
a petició del PSC, estableix que la
nova escola ha d’estar feta el se-
tembre de l’any 2023. 

Una imatge de la visita del conseller Bargalló. Foto: Twitter (@AF30Passos)

L’Escola 30 passos tindrà un nou
barracó a partir del gener 

El segon barracó 
que demana el centre 
no arribarà fins al
setembre del 2019

El nou edifici provisional podria patir retards. Foto: Twitter (@AinaMercade)
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4El Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en marxa el
nou Protocol de seguiment de
l’embaràs a Catalunya, que pretén
desmedicalitzar l’atenció a les
gestants tant com sigui possible
i oferir, alhora, les activitats pre-
ventives i de promoció de la sa-
lut més adients a cada moment. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serveis

canalsalut.gencat.cat

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

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

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

Aquests són alguns dels as-
pectes més destacats del Protocol

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

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

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

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

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

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

canalsalut.gencat.cat

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

DIABETIS: MILLORA
DE LA DETECCIÓ

4El nou Protocol també
inclou una modificació del
cribratge de la diabetis. A les
dones amb factors de risc
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta ma-
laltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les pri-
meres visites amb l’objectiu
de detectar hiperglucèmies.
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INICIATIVA4Els comerços de
proximitat dels diferents eixos de
la ciutat i dels mercats municipals
han creat per primera vegada una
targeta unificada de fidelització de
clients. Es podrà fer servir a tots
els establiments de la ciutat que
estiguin associats als eixos co-
mercials i als mercats.

La targeta, batejada amb el
nom de Viba.Barcelona (“Viu a
Barcelona, viu al barri”) podrà
funcionar físicament o a través
del telèfon mòbil. Es posarà en
marxa a la tardor al districte de
l’Eixample i s’anirà ampliant a al-
tres districtes de la ciutat, a me-
sura que les entitats comercials i
de paradistes dels mercats es
vagin afegint al sistema.

Durant l’acte de la presenta-
ció d’aquesta iniciativa, fet a l’A-
juntament, l’alcaldessa Colau va
afirmar que “en plena actualit-
zació digital de la qual Barcelona
ja n’és un referent, aquest comerç
de proximitat, de llarga història,
s’ha d’actualitzar, i l’Ajuntament
ha d’acompanyar-lo perquè pu-
gui aprofitar totes les oportunitats

que es presenten”. La targeta es
podrà posar en marxa, amb el su-
port de l’Ajuntament, gràcies a
l’acord entre la Fundació Barce-
lona Comerç, Barcelona Oberta,
la Federació de Gremis Detallis-
tes de Productes Alimenticis i As-
sociacions de Concessionaris de
Mercats de Catalunya (FE-
GRAM), l’Associació de Mercats
Municipals de Catalunya (AMC)
i PIMEC Comerç.

Q DE QUALITAT
D’altra banda, l’aposta de la Fun-
dació Barcelona Comerç ‘Q Co-

merç de Qualitat’, nascuda fa
gairebé un any per crear un dis-
tintiu que certifiqui els locals de
referència del comerç de la ciutat,
continua creixent. Recentment el
Mercat de la Boqueria s’ha afegit
al projecte i 25 parades d’aquest
emblemàtic espai ja disposen
del distintiu Q de Qualitat.

VISITA DE COLLBONI
La mateixa Fundació Barcelona
Comerç va rebre la visita, el
passat 21 de juny, del president
del Grup Municipal del PSC,
Jaume Collboni.

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

El comerç local crea una targeta
per fidelitzar els seus clients

Eix Sant Andreu | El concurs de paranys als aparadors fa 25 anys
El concurs de paranys als aparadors de l’Eix Sant Andreu va celebrar entre els dies 26 de juny i 7 de

juliol la seva 25a edició. Amb motiu de l’arribada al quart de segle d’aquest premi, els 50 nens i 
nenes guanyadors del concurs es van endur com a premi una estada d’un dia a Port Aventura.

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

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

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

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

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

Els comerciants proposen
que es pugui obrir entre les
6:30 hores del matí i les 21:30
hores de la nit, una mitjana
entre l’horari d’hivern, que és de
6 del matí fins a les 9 del vespre,
i el d’estiu, que permet l’ober-
tura dels comerços de 7 del
matí a 10 de la nit.
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Els veïns del Congrés i els Indians van
viure amb gran expectació la transfor-
mació del Canòdrom, unes instal·lacions
històriques del barri que s'obrien a tot el
veïnatge després de molts anys d’es-
pera. L'any 2010 es va inaugurar una re-
forma inacabada i des d'aquell moment
ja es va començar a decebre els veïns,
i encara avui dia no s'han tingut en
compte les seves propostes i peticions.

La situació actual del Canòdrom, a
més del Parc de Recerca Creativa que
s'ubica a l'edifici, és un gran solar on
els usuaris són bàsicament gossos,
una petita zona infantil tancada sense
ombres i una zona esportiva deterio-
rada per manca de manteniment.

Alberto Fernández ha denunciat que
ja en un primer moment es va ignorar
l'opinió dels veïns, que en cap moment
van donar suport al primer projecte que
convertia el Canòdrom en un centre
d'art contemporani ni a l'actual centre de
co-working. La proposta veïnal, que cap

govern municipal ha escoltat, era apro-
fitar les dimensions del solar per fer-hi
un poliesportiu, ja que el barri no té cap
equipament esportiu municipal.

Arribats a la situació actual, i des-
prés de tres anys de mandat de Colau
sense que hagi fet res per millorar el
Canòdrom, més enllà de posar nom a
la plaça i malgrat les peticions reitera-
des dels veïns als consells de barri, és
urgent transformar l'espai per millorar-

lo i convertir-lo en un equipament per a
tothom. Cal incrementar les zones ver-
des, perquè ara és gairebé impossible
trobar zones d'ombra, també cal am-
pliar la zona de jocs infantils, crear un
espai específic per a gossos i millorar
la zona de màquines esportives. En
definitiva, el Grup Popular proposa un
indret on puguin conviure tots els veïns
i on puguin gaudir d'aquest espai em-
blemàtic del Congrés i els Indians.

@pp_bcn644 720 266

Segueix-nos: www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

/ppc.barcelona

Sant Andreu Carmen Santana
Consellera del PP al

districte de Sant Andreu

Porta Trinitat
necesita un centro
de servicios sociales
Sant Andreu no puede contar con
solo un centro de Servicios Sociales
para dar servicio a todo el distrito. El
único centro, situado en Plaza Orfila,
no tiene capacidad de dar respuesta
a todas las peticiones de información
y trámites que los vecinos solicitan. 

Es por eso que el centro de servi-
cios sociales de Porta Trinitat, pendiente
de ejecución, debe iniciar las obras
cumpliendo con el calendario previsto,
para ponerse lo antes posible en fun-
cionamiento y dar respuesta a la de-
manda de los vecinos de Sant Andreu.

Asimismo, el distrito no solo ne-
cesita de un centro municipal de ser-
vicios sociales, sino también de un
refuerzo de servicios y equipamien-
tos de atención a las personas en
todo el distrito, empezando por la re-
sidencia para la tercera edad que
hace varias legislaturas prometieron
los gobiernos municipales socialis-
tas y que ha quedado en el olvido,
sin que ni tan siquiera se recoja en
el Plan de Actuaciones del Distrito
de Sant Andreu (2016-2019).

Balance de 3 años de Colau
Este mes de junio se cumplen tres
años de la llegada de Ada Colau a la
alcaldía del Ayuntamiento de Barce-
lona, gracias a una victoria mínima de
11 regidores sobre un total de 41. La
mayoría son 21. Colau se presentó
como la alcaldesa de todos, la que iba
a cambiar las cosas y el adalid de la
transparencia y austeridad. Pero el día
a día de la gestión municipal es difícil,
y la alcaldesa ha comprobado como
aquellas propuestas de escaparate
que vendía tanto en campaña como
en sus primeros días de alcaldesa, se
han ido diluyendo.   

Poca gente se imaginaba que
aquella activista antidesahucios que
aparecía en los medios de comunica-
ción con una camiseta verde, mos-
trando una señal de ‘Stop’, se
convertiría en alcaldesa de Barcelona
por sorpresa. Más, cuando siempre
aseguraba que no tenía la intención
de entrar en política, rechazando in-
cluso ofertas de partidos como ICV o

la CUP. Ahora, su mal gobierno se ha
convertido en un ‘Stop Barcelona’. El
gobierno Colau suspende licencias de
hoteles y terrazas, aplica moratorias
para todo aquello que no pueden ges-
tionar como ellos quieren, es permi-
sivo con el top manta y los okupas,
frena inversiones y creación de em-
pleo, no promueve la vivienda social
que necesita la ciudad, no construyen
los equipamientos públicos necesa-
rios y aquella participación ciudadana
que tanto destacaba Colau en cam-
paña, ahora brilla por su ausencia.
Quiso imponer una multiconsulta que
finalmente ha sido un fracaso. Y ade-
más, no escucha a los vecinos, como
sucede en el Raval con los narcopi-
sos, en la Ronda de Dalt con la co-
bertura o en el Poblenou con la
‘Superilla’.  

Recordemos que la candidata Ada
Colau anunció como gran bandera de
su mandato que construiría 8.000 vi-
viendas sociales si se convertía en al-

caldesa. Tres años después de aque-
lla promesa electoral, las cifras nos
demuestran que esa propuesta se
quedará finalmente a medias, sin
cumplir, ya que a falta de un año para
acabar el mandato, la cifra se rebaja
aproximadamente a un total de 3.200
viviendas. Además, desde que Colau
llegó a la alcaldía, la inversión anual
en vivienda pública se ha recortado
132M€, los alquileres se han encare-
cido un 24% y la media anual de des-
ahucios en Barcelona es de 4.000.
Mientras, el Ayuntamiento tiene 83 so-

lares públicos vacíos en los que se
podría construir hasta 6.000 viviendas
sociales. 

Cuando queda un año para las
elecciones municipales, es necesario
empezar a configurar una alternativa a
la alcaldesa Colau, porque si ha go-
bernado, no ha sido por tener socios
de gobierno, sino cómplices en la opo-
sición, como el PSC, que ha sido su
socio en el Ayuntamiento. Incluso Ciu-
dadanos y el PDeCAT le apoyaron su
propuesta estrella: el fracasado Plan
de Vivienda. 

Un canòdrom per a tothom
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Al Centre Auditiu Aural de Sant Andreu han constatat una
realitat: bona part de les reticències que mostren els usua-
ris a portar audiòfons s'esvaeixen quan proven uns au-
diòfons Widex i s'adonen de com podrien sentir-hi amb
audiòfons.  Per això ofereixen als usuaris una prova d'au-
diòfon gratuïta i sense compromís. Tenen comprovat que
sentir-hi amb uns audiòfons Widex és una experiència que
sorprèn i meravella a les persones amb pèrdua auditiva.

LA TECNOLOGIA MÉS MODERNA
I és que els audiòfons Widex disposen de les prestacions
més modernes que garanteixen el so més pur i nítid del
mercat. Permeten gaudir del millor so en qualsevol situació,
faciliten que l’usuari estigui sempre connectat al seu iP-
hone, a bobines, telèfons o a la televisió i possibiliten el
control i la personalització de l’audició a través d’una app

instal·lada al mòbil. Audiòfons d’última generació que por-
ten incorporades les tecnologies més modernes i que te-
nen molt poc a veure amb les antigues pròtesis auditives.
Ara, a més, han llençat al mercat els audiòfons sense pi-
les amb més duració i més prestacions del mercat. 

L'objectiu és donar les màximes facilitats a les perso-
nes que comencen a perdre audició. Això sol succeir a par-
tir dels 60 anys, una edat en què encara es tenen moltes
coses a fer i molt temps de vida per fer-les. Per això és im-
portant millorar l'audició per millorar el benestar i la qua-
litat de vida.  

REVISIONS AUDITIVES GRATUÏTES
Per contribuir a això al Centre Auditiu Aural de Sant An-
dreu també practiquen revisions auditives gratuïtes i re-
comanen a les persones, sobretot als majors de 60 anys,

que es revisin l'oïda per tractar de frenar a temps alguns
processos de deteriorament de la capacitat auditiva. 

El Centre Auditiu Aural de Sant Andreu forma part d'u-
na xarxa, la xarxa Aural, considerada  la xarxa de centres
auditius d'excel·lència per l'atenció que ofereixen (ser-
veis exclusius i rigorosos protocols de treball), la pro-
fessionalitat i l'elevat nivell formatiu dels audioprotetistes
que hi treballen i l'altíssima qualitat dels seus audiòfons,
de la marca Widex.

El centre auditiu Aural proposa a les persones amb
pèrdua auditiva una prova gratuïta d'audiòfons
Convida a provar l’audiòfon sense piles amb més autonomia i més prestacions del mercat, WIDEX BEYOND Z

El Centre Auditiu Aural de Sant Andreu està ubicat a Gran de Sant Andreu, 161 

TOT TIPUS DE FACILITATS
El Centre Auditiu Aural, distribuïdor dels audiòfons
de més qualitat del mercat, els audiòfons Widex, ofe-
reix als seus clients les màximes facilitats perquè so-
lucionar els seus problemes auditius no sigui un pro-
blema: finançament fins a 3 anys, garanties de 3 anys,
piles gratis durant aquests 3 primers anys, assegu-
rança de pèrdua i robatori i substitució de l'audiò-
fon en cas de trencament. L'objectiu és que l'usua-
ri d'audiòfons Widex no s'hagi de preocupar per res
durant els tres anys de garantia.
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Esports
Gual i Peña, dos fitxatges 

de luxe per al CN Sant Andreu
Doble cop d’efecte per
al sènior femení de
waterpolo del CN
Sant Andreu. Mentre

encara s’estaven disputant els
Jocs Mediterranis, el club va
anunciar les incorporacions de
dues jugadores que seran molt
importants en la plantilla que Javi
Aznar entrenarà el curs que ve:
les internacionals espanyoles Pili
Peña i Anna Gual.

Peña, una boia madrilenya de
32 anys, arriba a la Pere Serrat
convertida en una de les millors
jugadores del món en la seva po-
sició i campiona de pràctica-

ment tot: lligues, Copes de la
Reina, Supercopes d’Espanya i
d’Europa i d’Eurolligues feme-
nines amb el seu anterior club, el
CN Sabadell. Amb el combinat
estatal, a més, va guanyar una
medalla d’or en Europeu i Mun-
dial i una plata als Jocs Olímpics
de 2012 a Londres.

Gual, per la seva banda, tor-
na a la lliga espanyola després de
passar les dues darreres tempo-
rades al SIS Roma. Gual, que va
complir 22 anys el passat mes de
maig, té experiència a la Divisió
d’Honor femenina, quatre tem-
porades al CE Mediterrani.

La UE Sant Andreu
mira cap al futur.
Després de quedar
fora del play-off

d’ascens a Segona B en la sego-
na ronda contra el CD Caste-
llón, els quadribarrats han posat
fil a l’agulla per preparar la nova
temporada i, en poc més de qua-
tre setmanes, ha deixat força
encarrilada la plantilla amb la
qual Mikel Azparren tornarà a in-
tentar ser entre els millors del
grup 5 de Tercera Divisió.

Segovia, Llamas, Noguera,
Juanma, Ton Alcover, Guerrero,
Víctor Alonso, Juanan, David Ló-
pez, Josu, Óscar Muñoz i Kuku se-
guiran al club, mentre que de mo-
ment el s’han confirmat cinc fit-
xatges: el del porter Iván Fuentes,
el del defensa Jaume Villar i els re-
torns de Carlos Martínez, Felipe
Sá i Kamal El Harrak.

La plantilla, però, no és l’ú-
nica parcel·la del club que pre-
sentarà cares noves, ja que el club
ha anunciat la incorporació de

Dani de Paco, ex del Granollers
i del Júpiter, com a nou prepa-
rador físic del primer equip.

HISTÒRICS I COPA CATALUNYA
L’equip encara no ha tornat a la
feina, però la pretemporada ja té
dues dates importants. El club
debutarà a la Copa Catalunya al
Narcís Sala contra la UE Vilassar
de Mar (el 28 o el 29 d’aquest
mes), mentre que els rivals de la
UESA al Torneig d’Històrics se-
ran el Vilafranca i el Manlleu.

La UE Sant Andreu pren forma

Muñoz, Zamorano, Sánchez i 
Vall brillen als Jocs Mediterranis

Els Jocs Mediterranis, que es
van tancar el passat diumenge 1,
van deixar set medalles per a les
vitrines del CN Sant Andreu:
tres ors, tres plates i un bronze.
Els grans triomfadors de la cita
tarragonina van ser les nedado-
res Lidón Muñoz, África Zamo-
rano i Jèssica Vall i la waterpo-
lista Elena Sánchez.

Els dos ors en natació van ser
per a Vall, en les proves de 100 i
200 metres braça, les seves grans
especialitats. En totes dues dis-
ciplines, a més, va aconseguir ba-
tre el rècord dels Jocs Medite-
rranis. L’actuació de la nedado-
ra hortenca es va completar amb
dues medalles més, la de plata en
4x100 metres estils i la de bron-
ze, en els 50 metres braça.

L’altra medalla d’or va ser per

a l’única jugadora del Sant An-
dreu que va convocar Miki Oca
amb  la selecció espanyola, Ele-
na Sánchez. El combinat estatal
va proclamar-se campió el 30 de
juny, derrotant Itàlia (9-8).

L’altra gran actuació indivi-
dual va ser la de Lidón Muñoz. La
castellonenca va quedar-se a les
portes de la victòria en les dues
proves de velocitat: els 50 i els
100 metres lliures; en els dos ca-

sos es va penjar la plata, però en
la prova de 50 metres lliures va
igualar el seu rècord d’Espanya.
Per últim, també va ser una de les
integrants de l’equip de 4x100 es-
tils, amb Vall i Zamorano, que
també van penjar-se la plata.

Amb aquest campionat for-
mant part dels llibres d’història,
seguiran preparant la gran cita de
l’estiu dels esports d’aigua: el
campionat d’Europa de Glasgow.

» Aconsegueixen tres ors, tres plates i una medalla de bronze
» La pròxima cita dels esports d’aigua serà l’Europeu de Glasgow

Pau Arriaga
SANT ANDREU

Vall, amb un dels dos ors que es va penjar als Jocs. Foto: Tarragona 2018

Hoquei patins | Novetats a la plantilla del CP Congrés
Dani Setién serà el nou entrenador del primer equip del CP Congrés. El tècnic, que fins ara
havia estat el segon d’August de Nòbregas, assumeix la banqueta del sènior masculí. L’altra

novetat que el club ha anunciat de cara al curs que ve és el fitxatge del porter Àlex Mañé.

Kuku seguirà vestint la quadribarrada el curs que ve. Foto: UESA
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Una de les dives del pop, la californiana Katy Perry,
va tornar a fer gaudir els seus fans del país en el
concert del passat 28 de juny, que va omplir de

gom a gom el Palau Sant Jordi de Barcelona. 
La cantant de Santa Barbara no va decebre, 

i va tornar a exhibir una posada en es-
cena visualment molt potent: vestida

amb un uniforme vermell i fent referèn-
cies a l’espai, en la seva actuació va co-

mençar repassant els temes del seu da-
rrer treball, Witness, però de seguida va

passar als seus grans hits, com Califor-
nia Gurls, Teenage dream, Hot’n’cold o I
kissed a girl, entre altres. Perry va reunir

unes 13.000 persones al recinte, que
van gaudir amb la cantant i amb els

elements visuals que l’acompanyaven:
daus, taurons o flamencs.          

Llibres Teatre Música

Benicio del Toro i Josh Brolin són els
protagonistes d’aquesta cinta que ex-
plica la guerra que la policia i els càrtels
mexicans de la droga mantenen en la
frontera que separa aquest país i els
Estats Units. Els agents segresten la filla
d’un dels senyors de la droga, un atac
de falsa bandera que vol provocar que
els càrtels es barallin entre ells.

Pelis i sèries

Sicario: el día del soldado
Stefano Sollima

K A T Y  P E R R Y

ÉS FAMOSA PER... Ser una de les estrelles del pop actual
‘Roar’ o ‘California Gurls’ són alguns dels seus èxits

Omplir el Palau Sant Jordi en el seu últim concert
Va reunir més de 13.000 fans el passat dijous 28 de juny

Titelles, flamencs, daus i taurons
La cantant va sorprendre amb la posada en escena

QUÈ HA FET?

EXPLOSIÓ DE COLOR...

Torna el Grec Festival
La 42a edició del Grec Festival de Barcelona està en marxa

des del passat 2 de juliol. L’espectacle inaugural va anar a
càrrec del director de teatre Oriol Broggi, que va presentar
un diàleg entre Orient i Occident amb ‘El poema de Gilga-

mesh, Rei d’Uruk’. El certamen presenta un total de 83 pro-
postes artístiques de diferents disciplines. Alguna de les

més destacades d’aquesta edició són la de la companyia
Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, que els dies 10 i 12 de
juliol tindrà la cal·ligrafia asiàtica com a protagonista, o l’es-

pectacle ‘Grito Pelao’, de Rocío Molina i Sílvia Pérez Cruz.    

Monika Zgustova plasma la història de
nou dones que van sobreviure als gu-
lags, els camps de treballs forçats del
règim estalinista. Anys després d’a-
questa colpidora experiència, les visita
a casa seva per retratar el seu temps al
gulag i el seu retorn a la vida quotidia-
na. Un treball d’investigació que se cen-
tra en la mirada feminista del conflicte.

Vestides per a un ball a la neu
Monika Zgustova

La revisió d’aquest clàssic d’Ibsen sota
la batuta de Pau Miró és un vestit a
mida per a Júlia Barceló, Pol López i
Pau Vinyals per posar-nos davant del
mirall d’aquesta obsessió malaltissa
per aparentar a les xarxes socials, un
esforç que ens acaba frustrant i ens
provoca un buit existencial perillós.

A l’Aquitània Teatre de Barcelona.

Filla del seu pare
Hedda Gabler

K-liu ha presentat el videoclip d’Aques-
ta nit, cançó que s’inclourà al disc de
debut del grup, que es dirà T’ho pinto
(DiscMedi, 2018). La cançó és un esclat
de festa, vitalitat i energia positiva que
dóna una benvinguda refrescant a l'es-
tiu a ritme d’ska, reggae i rock. El grup
nascut a Sitges compagina la passió
per la música amb els estudis. 

T’ho pinto
K-liu

Famosos
Viu en línia | Red Faction Guerrilla

En aquest joc ens convertim en Alec Mason, un membre de la 
resistència Red Faction contra l’opressiva Earth Defense Force.

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa
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P R O P O S T E S
DIVENDRES 20 DE JULIOL
19:00 Per tancar el segon Cicle de Guitarra de Con-

cert, els músics mexicans Hugo Acosta i Win-
fried Kellner oferiran un recital. / Casal de Ba-
rri Can Portabella.

TOTS ELS DIMECRES
19:00 La professora Laura Pavón coordina les ses-

sions d’aquest taller de ioga pensat perquè
els alumnes descobreixin tots els avatatges
d’aquesta disciplina. Cal inscripció prèvia. /
Centre Cívic Bon Pastor.

DIJOUS FINS AL 19 DE JULIOL
18:45 Durant els primers dijous del mes es fa-

ran les classes d’un taller anomenat Anglès
per viatjar, per aprendre expressions bàsiques
que et poden resoldre situacions complexes.
/ Centre Cívic Sant Andreu.

FINS AL 27 DE JULIOL
Matí-Tarda La Plataforma per la Llengua ha pre-

parat la mostra El català, al cinema, queper-
met acostar-nos a les dades reals i mostrar
la demanda potencial del cinema en català.
/ Centre Cívic Navas.

TOT EL MES
Matí-Tarda Exposició col·lectiva que ens mos-

trarà treballs dels alumnes dels tallers de pin-
tura del centre cívic amb les professores
Gemma Zaragüeta i Gabriela Galileo. / Cen-
tre Cívic Navas.

DIJOUS 19 DE JULIOL
17:30 Última sessió de l’activitat 1, 2, 3,...

conte a través, del cicle Tallers de descober-
ta, pensat per a nenes i nens d’entre 9 i 12
anys. / Biblioteca Bon Pastor.

TOTS ELS DIUMENGES
11:00 Des de principis del mes passat i fins al

pròxim 2 de setembre, el parc de la Trinitat
acollirà un parc de jocs amb espais familiars,
jocs de gegants i contacontes, entre altres pro-
postes. / Parc de la Trinitat.

TOTS ELS DIMARTS
12:00 Com ha passat tot l’any, al punt del

migdia el parc de la Pegaso serà l’escenari d’u-
na nova classe magistral oberta de tai-txi. /
Parc de la Pegaso.

La contacontes Marta Soley serà l’en-
carregada de coordinar la narració
Un diari d'estiu, per a majors de 7 anys.
/ Biblioteca Bon Pastor.

‘Un diari d'estiu’, narració per a
infants a la biblioteca Bon Pastor

Dimecres 18 de juliol a les 17:30

La professora Eva Ruiz coordina les dues
darreres sessions del curs de pilates, una
disciplina que combina el treball de la
part física i la part mental. / Centre Cí-
vic Sant Andreu.

Pilates, una disciplina 
que combina el físic i la ment
Dimarts 10 i 17 de juliol a les 18:15

El concert Jam Session Ensemble serà
una de les cites musicals de l’estiu. El
recital musical s’emmarca en el cicle
Para-sol. Entrada gratuïta. / Espai
Jove Garcilaso.

‘Jam Session Ensemble’, un
dels concerts del cicle Para-sol
Divendres 27 de juliol a les 22:00

Partit de futbol corresponent a la pri-
mera ronda de la Copa Catalunya en-
tre la UE Sant Andreu i la UE Vilassar
de Mar. / Municipal Narcís Sala.

El Sant Andreu debuta a la Copa
Catalunya contra la UE Vilassar

28 o 29 de juliol

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Alfred Bosch i Germà Bel debaten sobre la
Sagrera: “Cal acabar amb aquesta trinxera”
El candidat d'Esquerra Republi-
cana a l'alcaldia de Barcelona,
Alfred Bosch, i l'economista i ex-
pert en infraestructures Germà
Bel van defensar el passat 18
de juny la necessitat d'acabar
les obres de la Sagrera. L'acte,
que va reunir més d'un cente-
nar de persones a la Nau Bos-
tik de Sant Andreu, va servir
per reclamar la finalització
d'una infraestructura que su-
posa "una ferida oberta de
més de 2 quilòmetres a tota la
zona nord de Barcelona". 

Alfred Bosch va començar
assegurant que hi ha "una fi-
nestra d'oportunitat per pres-
sionar el govern espanyol atesa
la minoria en què es troba". "El
paper de Colau ha de ser, en
primer lloc, convèncer els seus

socis de Podemos per tal que
exigeixin celeritat a l'executiu de
Pedro Sánchez". Segons el líder
republicà, "els veïns de la Sa-
grera no poden suportar més
aquesta trinxera oberta al barri,
justament a la zona de la ciutat
que necessita més atenció". 

Bosch va afegir que "hi ha
una preocupació per complir
allò que va quedar pendent del
Pla Cerdà: estirar Barcelona cap
al nord". "Des de l'època Mara-
gall hi ha una estratègia clara en
aquest sentit, i per això la Sa-
grera és tan important. Forma
part d'una estratègia de cohesió
urbana i social", va concloure.

Per la seva banda, Germà
Bel va defensar que "aquesta
zona de Barcelona és la que
té més prioritat d'inversió, i les

prioritats de l'Ajuntament en
matèria de mobilitat no han
estat encertades". L'expert en
infraestructures va afegir que
"la Sagrera s'havia de finançar
amb plusvàlues urbanísti-
ques. L'Ajuntament de Barce-

lona haurà de posar-hi més
esforç i recursos". 

Bosch i Bel van defensar
també la necessitat de reduir
el volum de vehicles a la ciutat
de Barcelona, una mesura que
hauria d'anar acompanyada de

la millora del transport públic.
"Els parks and rides són impor-
tants per a aquelles persones
que diàriament utilitzen el
cotxe perquè no tenen cap al-
ternativa de transport públic",
va ressaltar Bosch. 

esquerrabcn.cat/districtes facebook.com/ercsantandreu

Sant Andreu

@ERC_SantAndreu

Què podem fer per
l’habitatge a Barcelona?

Segons el darrer Baròmetre de
l'Ajuntament, un 85% dels barce-
lonins i barcelonines considera
que la situació de l'habitatge és
greu o molt greu. De fet, Barce-
lona acabarà aquesta legisla-
tura amb l'augment més alt del
preu de l'habitatge en les dar-
reres dècades. A dia d'avui, és
pràcticament impossible trobar
un pis de lloguer per menys de
1.000€. 

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

en els governs de Xavier Trias o
Jordi Hereu. 

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

Durant aquests 3 anys de
legislatura, Esquerra Republi-
cana ha proposat mesures per
incentivar la construcció de

pisos socials i frenar l'augment
de preus. Per exemple, vam
demanar destinar el 25% de la
inversió municipal a construir
pisos socials, una proposta in-
comprensiblement rebutjada
pel govern Colau. Esquerra ha
proposat també declarar Bar-
celona ciutat de tanteig i re-
tracte; això significa que
l'Ajuntament té prioritat de
compra en edificis sencers o
solars. Aquesta mesura ser-

veix per frenar les pràctiques
dels grans fons d'inversió i les
grans immobiliàries, que ad-
quireixen edificis en mal estat
per fer-hi pisos de luxe.  

Però més enllà de mesures
concretes, Barcelona ha de
plantejar un pacte de ciutat
per resoldre la difícil situació
que viu l'habitatge a la ciutat.
En aquest sentit, Esquerra Re-
publicana ha proposat un gran
acord que incorpori les admi-

nistracions, les entitats del ter-
cer sector i el sector privat (pro-
pietari del 98% dels habitatges
a la ciutat). Sense la implicació
de tots els actors no podrem
posar els fonaments per a una
solució al problema de l'habi-
tatge. La gent es mereix poder
continuar vivint a Barcelona i
que no s'hagi de plantejar mar-
xar de la ciutat per la impossi-
bilitat de trobar un pis de
lloguer assequible.
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