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Una munió de gent preparada per
entrar en uns grans magatzems
just abans de la seva obertura.
Aquesta era la foto que fins fa poc
il·lustrava millor l’inici de les re-
baixes. La imatge, però, ha perdut
molta força en els últims anys. 

El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu es-
quema clàssic de vendes s’ha anat
difuminant, principalment la
campanya de rebaixes. El passat
7 de gener va arrencar, teòrica-
ment, una nova edició de les re-
baixes d’hivern. Teòricament per-
què les rebaixes, enteses com
abans, ja no existeixen. “Les re-
baixes  com el període on es feien
descomptes per vendre estoc acu-

mulat pràcticament han desapa-
regut. S’han convertit en una
campanya comercial més”, explica
Joan Carles Calbet, president de
RETAILcat, la Unió d’Entitats de
Retail de Catalunya. Aquesta li-
beralització de les rebaixes pro-
voca que la gent pugui trobar co-
merços que fan descomptes du-
rant la campanya de Nadal. 

EL COMERÇ VOL CONSENS
Per recuperar l’impacte que abans
tenia el tret de sortida de les re-
baixes, des del petit comerç de-
manen establir una data de con-
sens sobre el seu inici. “El sector
comercial hauria d’acordar el dia
d’inici perquè ens beneficiaria a
tots”, afirma Calbet. El president
de RETAILcat remarca que el
més important és l’acord del sec-
tor i no el que marca la llei cata-
lana del 2017, que va flexibilitzar

les dates tradicionals per fer pro-
mocions (7 de gener i 1 de juliol).

Des de la Fundació Barcelo-
na Comerç, Lluís Llanas, un dels
seus vicepresidents, també de-
mana “unes rebaixes amb un dia
fix d’inici i amb temporades llar-
gues perquè la gent miri preus i
compri els estocs” i no la situa-
ció actual on “anem de rebaixes
en rebaixes”.

EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per a
aquestes rebaixes d’hivern, els
comerciants creuen que poden ser
positives a causa del descens de les
temperatures en comparació al
desembre. “Si es confirma la bai-
xada de les temperatures, ens
pot ajudar a tenir una campanya
una mica millor que la de l’any
passat, especialment al sector de
la moda i el tèxtil”, conclou Calbet.

Rebaixes rebaixades
» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització

» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans 

Albert Ribas
BARCELONA

El concepte de rebaixes ha canviat en els últims anys. Fotos: Línia

BALANÇ4L’última campanya
de Nadal ha anat una mica mi-
llor que la de l’any passat i ha
aconseguit un augment de
vendes del 2%, tal com expli-
quen des del RETAILcat.

“Aquest any el Black Fri-
day, que és el que ara marca
l’inici de la campanya, va ser
millor que el de l’any passat,
tot i que després els primers
dies de desembre van ser més
fluixos”, afirma Joan Carles
Calbet, president de RE-
TAILcat. En la mateixa línia
s’expressa Lluís Llanas, vice-
president de la Fundació Bar-
celona Comerç, que parla d’un

“lleuger augment” de les ven-
des en relació a la passada
campanya. Tot i això, Llanas
deixa clar que l’escenari no és
per tirar coets, ja que “el can-
vi d’hàbits de la gent es nota”.

I és que no només les re-
baixes han patit canvis en els
últims anys. La campanya de
Nadal ha vist com la irrupció
del Black Friday trencava el
seu antic tret de sortida, que
era el pont de la Puríssima.
Aquesta situació, tal com diu
Calbet, fa que la campanya de
Nadal “s’allargui massa i les
vendes no augmenten, sinó
que s’avancen al novembre”.

La campanya de Nadal,
millor que la de l’any passat
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El Twitter en paper
Aquí es
piula

Així funcionen les fake
news. Un mitjà de co-

municació publica una
història 100% inventada sense cap font
o document que la sustenti, i un eco-
nomista amb més de 90.000 seguidors
la repiula afegint-hi un comentari la-
mentable. A quanta gent arribarà la
mentida?

Matteo Salvini obliga a
su escolta a echar a un

vendedor de mecheros
en Teramo. Esta imagen de violencia y
odio describe perfectamente la va-
lentía del vicepresidente del Gobierno:
un cobarde que usa la autoridad solo
en contra de los más débiles. Con los
poderosos es un corderito.

@PeppeQuare

Lo que vamos a com-
probar es si en 40 años

nos hemos dotado de unas
garantías –constitucionales, judiciales y de
interpretación asentada– suficientemente
robustas para protegernos ante un nue-
vo auge ultraderechista. Y, la verdad, los
antecedentes no pueden mover más al
pesimismo.

Quan sentiu que cal
aprovar els Pressupos-

tos per evitar l'accés de
l'extrema dreta al govern d'Espanya, re-
cordeu allò del SMI si no hi havia pres-
supostos, les mesures d'habitatge... I
que l'extrema dreta ja fa temps que
campa a la seua (i protegida per insti-
tucions centrals) a Catalunya.

@gebelque@apuente@eduardvoltas

Consorci Zona Franca
El Consorci de la Zona Franca permetrà
que el solar de les Casernes on l’associa-

ció de legionaris organitza desfilades
passi a formar part d’un projecte espor-
tiu amb refugiats. De moment, però, els
legionaris podran mantenir el seu local. 

pàgina 8

Jessica Vall
La nedadora del CN Sant Andreu ha

començat el 2019 rebent dos premis:
millor esportista femenina catalana de

l’any i millor nedadora de l’Estat es-
panyol del 2018 segons la prestigiosa

publicació especialitzada SwimSwam. 
pàgina 18

Laia Ortiz
El Districte, amb la regidora Ortiz al

capdavant, ha vist com un incendi ha
afectat la Torre del Fang. L’edifici, que
havia de ser desallotjat, fa molts anys
que està abandonat i des de fa mesos 

hi malvivien un grup de persones. 
pàgina 8
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La lupa

Atent i preocupat per les coses importants
que es van succeint durant aquest segle,
de totes les coses que hem viscut fins ara
i les que ens tocaran viure en endavant
centro la meva atenció en un fet, el qual
intentaré abordar procurant ser el màxim
d’objectiu i respectuós, ja que veig que és
un tema que interessa a moltes persones
que viuen amb mi i tots junts formem el
barri.

De petit, molt petit, vaig aprendre El
cara al sol. El cantàvem cada dia a les nou
del matí abans d’entrar a escola. El can-
tàvem davant del balcó de la façana prin-
cipal mentre un company hissava la ban-
dera espanyola i, qui no can-
tava, cobrava. A la tarda, aca-
bades les classes i anar a casa,
tornàvem a cantar, era l’hora
del Viva Espanya. Un himne
que avui diuen que no té lle-
tra. Nosaltres de ben petits la
cantàvem al peu de la lletra i
seguint el mateix procediment del matí.
La baixada de la bandera es feia dins de
l’escola a l’aula més gran de l’edifici. El
mestre don Cristóbal feia una mica de pà-
nic. Tenia una ferida de guerra a la cara,
a la galta dreta i, a resultes d’aquesta fe-
rida, li va quedar la boca torta. I, en no
ajuntar bé els dos llavis, sempre ensenyava
les dents. Ara m’adono quina por que feia
aquella veu de mando amb aquella cara
amb el gest que li havia quedat al llavi su-
perior, com a marca per a tota la vida!

Bé, doncs aquella escola era tot el meu
món quan tenia cinc i sis anys. Els dis-
sabtes al matí resàvem el rosari en llatí i,

un cop l’havíem resat, ens donaven un got
de llet en pols americana. Una farina que
si no la remenaves prou quedava mig got
d’aigua i mig got de pols blanca al fons del
got, una pasta difícil de beure. També ens
donaven un tall de formatge de color groc
o taronja, el que avui coneixem com a
Cheddar o alguna cosa semblant. Cada di-
jous del mes de maig hi havia anades a
l’església a cantar amb altres escoles de
nens, però mai no coincidíem amb les ne-
nes de les escoles de nenes que contro-
laven les monges. Aquelles monges por-
taven uns barrets amb ales que a mi em
recordaven papallones en ple vol que se’ls

havien posat al cap en posició d’anar a vo-
lar o de xuclar el nèctar en qualsevol mo-
ment.

A la Salle Condal, la cosa va anar a
més. Entre els llibres obligats a comprar
a casa a principi de curs, van haver de
comprar el patètic llibre negre, el missal.
Moltes pàgines en llatí i la resta en caste-
llà. Dos dies a la setmana, a primera hora,
anàvem a missa a l’església de la pròpia
escola, després a classe i a continuació ja
era l’hora del pati. Tanta penitència i de-
dicació al món espiritual tenia continuïtat
els dissabtes, sempre amb una missa al
matí. A la tarda, després de les classes, hi

havia entrenament d’esport, que en
aquests establiments era el bàsquet i ho-
quei sobre rodes. Els diumenges al matí,
una missa per començar i després el
partit de bàsquet als patis de l’escola, i a
la tarda també sabien tenir-nos atrapats
i distrets perquè hi havia cine.

Tota una vida dedicada al culte de l’à-
nima i la preparació per a l’altra vida, l’e-
terna, la que realment val i per a la qual
hem de preparar-nos en aquesta.

En aquells temps, els anys seixanta
i encara durant uns quants anys més, l’es-
glésia catòlica era l’església que tenia tot
el pes i poder en qüestions de fe i ense-

nyament. La catòlica era l’ú-
nica, sí, sí, l’única que et pro-
metia i garantia que seguir el
seu dogma de fe et portaria a
la salvació i a la perfecta for-
mació. Salvació que ja havien
aconseguit milers i milers de
sants, santes, verges i màrtirs

patint tota mena de turments i calvaris.
Aquest era el panorama celestial ben poc
atractiu que teníem davant nostre nens
i nenes de la meva generació.

Avui, els treballadors de l’església
catòlica encara cobren del govern espa-
nyol i controlen una gran part del sector
de l’ensenyament, però els creients s’han
escampat i la salvació té altres opcions.
A Sant Andreu en tenim un exemple.

Germans, avui plens de joia i alegria
podem dir que Sant Andreu és un veri-
table poble d’acollida, agermanament i
devot que ofereix un ampli ventall d’o-
fertes espirituals.

Avui podem dir que Sant Andreu
és un veritable poble d’acollida,

agermanament i devot

per Marc Antònio i Llobet

Pluralisme religiós



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

5 | 

líniasantandreu.catGener 2019

 Safata d’entrada

Costa molt resumir en poques pa-
raules una història d’una nació
que es va quedar sense estat al se-
gle XVIII i que ha estat sistemàti-
cament reprimida per un estat
que secularment l’ha intentat des-
nacionalitzar. Em proposo fer-ho,
a partir d’un conjunt de dades bio-
gràfiques: la dels presidents del
Govern de Catalunya contempo-
ranis, a partir de la restauració
d’un govern autònom el 1931,
quan es va establir la República
(gràcies en bona mesura al nacio-
nalisme català, un dels grans res-
ponsables de derrocar la monar-
quia borbònica) fins a l’actualitat.

Dels nou darrers presidents,
des d’aquesta data fins a l’actuali-
tat, cinc han passat llargues tem-
porades a l’exili, dos han patit
presó per les seves idees demo-
cràtiques, vuit han estat objecte
de repressió administrativa, un,
després d’haver estat lliurat per
la Gestapo a Franco, a la França
ocupada, fou afusellat (per cert,
que l’estat sempre s’ha resistit a
demanar perdó o anul·lar un pro-
cés plegat d’irregularitats). No-
més un, José Montilla (2006-
2010), únic que ha actuat d’acord
amb les instruccions de Madrid,
ha restat indemne... de moment.

La repressió als presidents no
deixa de ser la repressió sistemà-
tica, per delegació, als set milions
i mig de catalans, pel fet de ser-ho.
Espanya no ha canviat tant des
de l’època del Duc d’Alba.  

Repressió
per Xavier Diez

Paraules i fets a Catalunya
per Manuel Pérez

Entre l’1 d’octubre de 2017 i avui,
rere un referèndum per la inde-
pendència de Catalunya sufocat
amb brutalitat per l’Estat espa-
nyol, el conflicte entre Catalunya
i Espanya ha viscut una constant
de repressió i desencontres. Re-
pressió en la detenció dels líders
del moviment sobiranista en pre-
só preventives que s’allarguen
més d’un any mentre es busca el
delicte i les proves de què acusar-
los, amb multes, reclusions i
amenaces per part de l’Estat es-
panyol a qualsevol guspira de re-
bel·lia i amb paraules que, en nom
del diàleg i el sentit comú, només
amagaven la mà de ferro dels go-
vernants espanyols envers les
aspiracions catalanes. En aquest
període, el 21 de desembre de
2017, se celebraven unes eleccions
autonòmiques imposades des
del govern espanyol, que van
donar de nou el triomf a les for-
ces independentistes.

I justament el 21 de desembre
de 2018 el govern espanyol de-
cidia celebrar un Consell de Mi-
nistres a Barcelona, la capital de
Catalunya. Per poder-se reunir,
el govern espanyol va necessitar
ser envoltat de 9.000 policies,
amb una part important de la ciu-
tat presa, literalment, per les for-
ces de seguretat. Aquest aniver-
sari representa, no només unes
eleccions imposades sota un es-
tat d’excepció, sinó, a més, la vio-
lació dels resultats electorals en
no permetre la investidura de tres

dels candidats escollits pels ciu-
tadans en unes condicions tan
dures. Era un nou capítol de la re-
lació de sotmetiment que l’Estat
espanyol aplica a Catalunya. 

Entre les decisions del con-
testat Consell de Ministres, en
fets mesurables, es troba la pro-
mesa de la inversió de 112 mi-
lions d’euros en infraestructures
a Catalunya.

Els que patim dia sí, dia tam-
bé, la càrrega de l’Estat espany-
ol damunt nostre sabem, per
experiència, que és propaganda
falsa davant la resposta dels ca-
talans a la presència a la capital
de Catalunya, Barcelona, del go-
vern espanyol.

Al llarg del que portem del se-
gle XXI, el dèficit entre el que els
catalans paguen en impostos i el
que hipotèticament reben en in-
versions manté un dèficit d’entre
el 8 i el 10 per cent del seu PIB, en
funció del mètode emprat per cal-
cular-lo. Un mínim de 9.000
milions d’euros (M€) anuals.
Ara bé, el càlcul es fa sobre el pa-
per, sense tenir en compte l’exe-
cució posterior, que en el cas ca-
talà no arriba al 50% de mitjana.
A la pràctica, dels promesos
112M€ s’invertiran entre 55 i
60M€. Només el desplegament
de les forces repressores l’1 d’oc-
tubre de 2017 va tenir un cost de
87M€ segons fonts del govern es-
panyol. Posades una al costat de
l’altra reflecteixen la relació co-
lonial que pateix Catalunya.

A les xarxes

@albertjordan234: No hi ha color. L’e-
quip del Cholo és el pitjor rival. Molt com-
petitiu i bastant fiable. El Reial Madrid és
un equip en fase terminal.

@JordiMonros: Quan un llegeix les pro-
postes de VOX per a Andalusia, al cap em
venen les següents paraules: INDIGNA-
CIÓ, PREOCUPACIÓ i MAMA, QUINA POR!

#AixòÉsVOX

@AliceTapiol: El tema del dron de Heath-
row #dónaperpeliosèrie. El millor? A hores
d'ara podria ser tant una comèdia absurda
com un thriller trepidant.

#ElMisteriDelDron #UnaFlorNoFaPrimavera

Les millors
perles

El líder de Ciutadans Albert Rivera i la seva parella, Beatriz Tajue-
lo, han trencat la seva relació després de quatre anys junts. Se-
gons el portal de notícies The Luxonomist, la parella va partir

peres el passat mes de novembre. Rivera i Tajuelo es van traslladar a
viure l’any passat a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón.

Rahaf Mohammed al-Qunun, la jove saudita que havia de-
manat asil des de Bangkok per evitar haver de tornar a l’A-
ràbia Saudita després d’haver renunciat a l’Islam, ha acon-

seguit que Austràlia gestioni el seu visat d’acollida. La noia ha-
via alertat que, si tornava al seu país, la seva vida corria perill.

El xef gallec amb Estrella Michelin Pepe Solla ha vist com una
gran quantitat d’usuaris de Twitter i Instagram esclataven con-
tra ell després que compartís un missatge a Instagram amb la

frase “Espai lliure de violència de gènere i de Vox”, fent referència al
seu restaurant. Solla també ha estat defensat per molts usuaris.

L’exboxejador professional francès Christophe Dettinger
ha estat el gran protagonista d’una de les protestes re-
cents dels armilles grogues de França. En un vídeo que

s’ha fet viral, es veu a Dettinger enfrontant-se a un policia a
cops de puny. Posteriorment es va entregar a la policia.

Un equip d’investigadors de la universitat britànica de Dur-
ham acaba de descobrir que el Gran Núvol de Magallanes,
una galàxia satèl·lit de la Terra, xocarà contra la Via Làctia en

algun moment dels pròxims 2.000 anys. El xoc, quan es produeixi,
provocarà l’expulsió del Sistema Solar de la nostra galàxia.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 
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El + llegit
Nova protesta per exigir que s’acabi 
l’estació de Sant Andreu1

2
Les famílies de l’Escola Mestre Gibert 
augmenten les protestes

Sant Andreu de Palomar 
viu una nova Festa Major

Noves queixes per la situació 
de la residència del Bon Pastor

Un Sant Andreu de dues cares: fort a les
copes, dèbil a la lligade forma temporal
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Les enquestes li són favora-
bles. Es veu com el pròxim
alcalde de Barcelona?

M’hi veig, sí. Però això no vol dir res,
perquè si ens creiem les enquestes
segur que perdo. Estem en una
competició democràtica més inte-
ressant i oberta que en altres oca-
sions i crec que tinc possibilitats,
però ens les hem de treballar i ens
ho haurem de guanyar a pols. 

A l’últim Baròmetre municipal,
més d’un 40% dels veïns suspe-
nen la gestió de Colau i un 60%
diuen que la ciutat ha empitjorat.
Amb aquestes xifres, creu que
Colau té possibilitats de tornar a
guanyar?
Passa una mica el mateix que amb
les enquestes. Una cosa són les
percepcions i els estats d’opinió i
una altra cosa diferent és la decisió
del vot. Aquí tots estem en igualtat
de condicions. L’alcaldessa té uns
actius evidents, derivats de la seva
gestió, però té uns passius encara
més evidents, també derivats de la
seva gestió. Ara tenim una oportu-
nitat de construir un projecte i de

fer una oferta d’esperança i ambi-
ció per a molts ciutadans.  

Ha mantingut converses amb
Colau per un possible futur pacte
postelectoral, sigui qui sigui que
obtingui millors resultats dels
dos?
No, no. No som ni molt menys en
aquest punt. 

No han concretat escenaris de
futur?
No és el moment. És bo que ara
cadascú ofereixi el seu millor per-
fil. És cert que podem compartir
moltes coses des d’un punt de
vista progressista, però també és
evident que tenim diferències en
altres coses, com ara el model de
país o l’estil de govern.

En aquestes eleccions també tin-
drà al davant Manuel Valls. El
preocupa tenir d’adversari un ex-
primer ministre de França, amb
tot el que això suposa?
Em preocupa més pel que repre-
senta i el que diu, en el sentit que
Valls ofereix una visió contradictò-
ria amb la que volem representar
nosaltres. La seva visió és molt in-
coherent amb el que és Barcelona,
el seu caràcter i la definició de la
ciutat que ens hem guanyat a pols

durant molts anys. Una cosa és que
hi hagi problemes per resoldre i
una altra cosa és un projecte lligat
absolutament al poder econòmic. 

Creu que no serà atractiva per a
la ciutadania l’oferta que pre-
senta Valls, doncs?
El problema és que sigui atractiva.
Jo no dic que no pugui ser-ho. Pot
ser-ho en la mesura que el poder
econòmic sempre és capaç d’en-

lluernar i fer creure que el progrés
depèn que manin ells. Es tracta
que els ciutadans entenguin que
el més important és confiar en
nosaltres mateixos, partir del nos-
tre caràcter i expressar la nostra
determinació democràtica. El nos-
tre projecte és de complicitat, fet
des de la consciència que manar
és molt diferent que governar. I, a

més, hi ha un altre contrast amb
Valls: com aconseguim que el
poder democràtic de la ciutadania
es pugui expressar i que aquesta
se senti identificada amb una ad-
ministració que la representa. 

Fa un moment deia que el seu
model de país és diferent del de
Colau...
Es diferencia en un sentit molt es-
pecífic i no en altres. Estem en
condicions de compartir el com-
promís per la llibertat i la demo-
cràcia, però aquesta coincidència
l’hem de saber convertir en acció
conjunta. 

Quan parla de “sentit molt espe-
cífic” es refereix al projecte de la
república, de la independència.
Nosaltres estem explícitament com-
promesos amb un projecte repu-
blicà i Ada Colau no exactament.
Encara que crec que podem com-
partir una amplíssima part del
camí. 

Parlant de l’escenari indepen-
dentista, sembla que hi haurà
moltes llistes. Fa uns dies expli-
cava que Junqueras li va dema-
nar que surti a guanyar. Se sent
pressionat?
No cal que ningú afegeixi pressió

a la que ja em poso jo mateix
[somriu].  El que em sento és posi-
tivament exigit i motivat, però
també em sento acompanyat.
Aquest no és un projecte personal
ni de lideratge en exclusiva, més
aviat el contrari. Som un equip,
estem treballant amb intensitat i
és molt engrescador. Estem dibui-
xant la Barcelona que somiem i
aquest somni el podem compar-
tir amb milers de barcelonins i bar-
celonines.

Parlant de l’equip, ens agradaria
saber quina llista té al cap. Quin
tipus de perfil vol integrar a la
seva llista?
Serà una llista de ciutat, amb una
base forta i arrelada d’ERC, però
una llista que també rebrà el valor
afegit d’un bon nombre de ciuta-
dans implicats.

Independents, per tant.
Sí. Ciutadans de Barcelona no ne-
cessàriament organitzats política-
ment, però sí compromesos amb
la ciutat i que comparteixen la
major part d’un concepte pro-
gressista i republicà. 

Pot posar algun exemple?
[Somriu]. Encara no. De moment
no hem de tenir pressa.4

Ernest Maragall
Candidat d’ERC a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas

“No n’hi ha prou amb bones intencions
si no hi ha solvència i responsabilitat”

“El meu no és
un projecte

personal 
ni de lideratge
en exclusiva”
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3Fa dies també va proposar a la
resta de candidats firmar un com-
promís de Barcelona contra l’odi
per aïllar l’extrema dreta. No pot
passar que amb això li facin la
campanya a Vox i acabi entrant a
l’Ajuntament?
El que ha passat a Andalusia no és
un exemple contrari? Tothom deia
que no passava res, que no entra-
rien o en traurien un... I mira què ha
passat. Els anys 30, abans de la Gu-
erra Civil i a tota Europa, hi havia la
consigna de no parlar-ne, de no
passarà res, de ja guanyarem... Hem
de ser conscients que la millor res-
posta és construir alguna cosa
digna.

Baixem a la ciutat.  “Polítiques
socials integradores a barris de
la zona Nord, des de Sant Martí i
el Besòs fins a Sant Andreu i Nou
Barris. Revitalitzar la Marina, la
posada al dia del 22@...”. Són pa-
raules seves, però sembla que
estiguem llegint el programa de
Colau...
El programa de Colau de fa quatre
anys?

Sí.
L’evidència que calgui seguir-ho
dient...

És que no s’ha complert.
En tot cas, que no hem arribat, ni de
bon tros, al punt d’ambició que
totes aquestes qüestions plantegen.
I, per tant, em permeto pensar que
darrere d’un mateix objectiu hi pot
haver polítiques diferenciades. No
estem repetint, al revés, estem cons-
truint saba nova amb ambició reno-
vada. No n’hi ha prou amb una
ideologia i uns objectius amb bones
intencions des d’un punt de vista so-
cial si darrere no hi ha solvència, res-
ponsabilitat i complicitat. Barcelona
és una ciutat de complicitat, i el go-
vern actual ha estat incapaç de
mantenir i afegir riquesa a aquesta
complicitat. Al contrari, en molts ter-
renys s’ha perdut.

Un terreny on sembla que no hi
ha hagut complicitats és el del tu-
risme. Creu que el model turístic
actual de la ciutat està esgotat?
Esgotat, no. El problema que tenim
és d’èxit. L’èxit, si no el gestiones,
acaba generant costos que de ve-
gades es fan insuportables. Cal
gestionar-ho, compensar els cos-
tos i repartir els beneficis. Això vol
dir redistribuir econòmicament i
socialment, canviar els conceptes
fiscals que avui defineixen el tu-
risme i una política clara de retorn
dels seus beneficis. També hi ha
una política metropolitana per
desenvolupar, una política d’acord
amb altres ajuntaments. En aquest
tema, com en altres, no hi haurà
respostes si no hi ha una gover-
nança metropolitana. 

Un altre tema polèmic és la unió
del tramvia. Colau ha tornat a
posar la qüestió sobre la taula.
Hem de parlar del tramvia? Par-
lem-ne. Que és una bona idea i té
sentit plantejar-se la unió? Sí. El
que no podem fer és, a partir d’a-
quí, simplement prendre la decisió
al marge de totes les considera-
cions tècniques, econòmiques, de
gestió, d’interès públic... Tot això
s’ha de valorar abans de prendre
una decisió, no després. L’ordre
lògic és primer tenir la informació.
És el que demana la responsabili-
tat institucional, i no pas abusar
que un Baròmetre diu que gairebé
tothom està d’acord amb la unió.  

Per tant, ERC què votarà en el
plenari de finals de mes?
Si hi ha una feina feta, valorarem
quin missatge ens envien aquests
elements.

Per tant, no ho tenen decidit.
Tenim decidit que hi volem treba-
llar. Estem d’acord amb la idea,
però abans de prendre una decisió
hem de veure si val la pena aquesta
inversió.

Potser seria més prudent que
l’alcaldessa no ho portés al Ple
tan aviat, doncs.
En tot cas, que es treballi abans de
prendre cap decisió. Sobre la base
de la pressió estrictament política
en un Ple no ho farem. A base de
rodes de premsa no ho arreglarem.

Fa un moment parlàvem del Ba-
ròmetre, on també apareix la
preocupació per la seguretat.
Què canviaria respecte de les po-
lítiques de seguretat de Colau?
Primer cal dir que el problema de
la seguretat no és que el seu origen
sigui una gestió millor o pitjor des
de l’Ajuntament. El problema de la
seguretat apareix per una suma de
factors, alguns d’ells molt poc asso-
ciats amb l’administració ni amb la
mateixa ciutat. Estem en un món
globalitzat, en una ciutat que és un
aparador des de tots els punts de
vista i, per tant, d’interès per totes
les delinqüències que un es pugui
imaginar, lamentablement. Això ho
compartim amb altres ciutats.

Però alguna cosa s’hi pot fer des
de l’Ajuntament...
Hem de tractar la nostra situació i

saber utilitzar els instruments que
tenim, i això no s’ha fet bé. No s’ha
fet bé la combinació de polítiques,
perquè una cosa és la Guàrdia Ur-
bana i la seva presència, que és obvi
que ha de millorar en molts sentits,
però a més d’això s’han de fer unes
polítiques més adreçades a les cau-
ses que a les conseqüències. Per
tant, hem de parlar d’habitatge, de
cohesió social, dels serveis socials
en un sentit molt ampli... Però molts
d’aquests temes només els podrem
afrontar amb el Govern de Catalu-
nya i el de l’Estat. La resposta simple
de més autoritat, més llei i més
ordre és la pitjor. 

Però quan es fan operacions po-
licials, els veïns que pateixen la
inseguretat  les aplaudeixen. Ho
hem vist al Raval.
És que jo no dic que això no s’hagi
de fer perquè hàgim de fer políti-
ques de llarg termini. S’han de fer
les dues coses. Per exemple, però, hi
ha un element que no considerem
mai: qualsevol política de seguretat
ha de comptar amb un sistema ju-
dicial potent, proper, àgil i imme-
diat. Un cas de furt triga 18 mesos a
veure’s. Això forma part del càlcul
que fa la delinqüència organitzada.
Saben que tenen impunitat durant
un temps llarguíssim. Per això de-
fenso una justícia de proximitat i
local, que està plantejada però que
el sistema judicial sempre s’hi ha
oposat. 

L’habitatge és un altre tema que
preocupa. Què pot fer l’Ajunta-
ment al respecte que no s’hagi
fet fins ara? Les competències
municipals són limitades...
Pot fer dues coses. Augmentar molt
l’estoc d’habitatges per destinar-lo
al lloguer social o a altres opcions i,
en segon lloc, hi ha un tema de re-
gulació fiscal i del mercat. Ens tro-
bem aquests grans inversors que
ens estan comprant la ciutat i nos-
altres no sabem ni qui són. Això no
pot ser i ha de tenir una resposta fis-
cal i de regulació. Aquí hi ha tot un
terreny per treballar i innovar, amb
ambició i rigor.

Per acabar, si arriba a l’alcaldia,
quina serà la seva primera deci-
sió?
[Pensa]. N’hi ha tantes... El primer
que faré serà enviar un missatge
de complicitat. Expressar la volun-
tat de retornar l’Ajuntament a la
ciutat. 

Aquest mandat no ha estat així?
Precisament aquesta ha estat
una de les banderes de Colau.
S’ha deixat que anés augmentant
la distància. Potser Colau havia ge-
nerat tantes expectatives que ara
podem apreciar la necessitat que
hi ha de generar de nou aquesta
complicitat i proximitat.<

“Grans inversors ens estan comprant 
la ciutat i no sabem ni qui són”

La resposta
simple de més

autoritat, més llei
i més ordre
és la pitjor

– Què votarà ERC en el plenari 
de finals de mes sobre el tramvia?

– Si hi ha una feina feta,
ho valorarem.

– No ho tenen decidit?

– Estem d’acord amb la idea, però 
cal veure si val la pena la inversió.

– Potser seria més prudent que
Colau no ho portés al Ple, doncs.

– En tot cas, que es treballi abans.
A base de rodes de premsa 
no ho arreglarem.
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BARÓ DE VIVER4Més d’un cen-
tenar de veïns del barri de Baró
de Viver van sortir al carrer el
passat dissabte 12 de gener per
retre homenatge a Eduardo Col-
mena, el veí del barri que va ser
assassinat a finals d’any a trets al
mig del carrer.

Al llarg de la marxa, els veïns
van reclamar justícia per a Col-
mena, una persona molt popular
i estimada al barri. Els manifes-
tants també van aprofitar per
reivindicar millores en la segure-
tat del barri, afectats per proble-
màtiques com el tràfic de drogues.

SENSE DETINGUTS
De moment els Mossos d’Esqua-
dra no han aconseguit detenir
l’autor material del crim. Tot
apunta que es tractaria d’un mem-
bre, possiblement Pedro Santia-
go, d’un clan conegut amb el
nom de Los Pistoleros i veí del ba-
rri fins al dia del crim. Colmena,
de 42 anys i pare d’una nena de

dos anys, tenia  un llarg historial
de topades amb membres del
clan, que tenien el barri atemorit.
Tal com va publicar el diari El Es-
pañol, Colmena s’havia atrevit a
plantar cara al clan, que movia els
fils del tràfic de drogues al barri
amb total impunitat, cada vega-
da que protagonitzaven algun in-
cident amb els veïns. Hauria es-

tat una nova baralla, després que
Colmena hagués sortit en defen-
sa d’una dona que hauria estat
agredida per un membre del clan,
el que hauria acabat provocant
que li disparessin quatre trets.
Després dels fets, tots els inte-
grants del clan van desaparèixer
del barri i els veïns van assaltar  el
pis on vivien i el van cremar.

Pancarta per recordar Eduardo Colmena. Foto: Twitter (@santanagonzalez)

Baró de Viver homenatja 
Edu Colmena i demana justícia

» Més de cent persones recorden el veí assassinat a finals d’any
» Els Mossos d’Esquadra no han pogut detenir el principal sospitós

El projecte per fer fora 
els legionaris decep els veïns

SOCIETAT4El projecte de l’A-
juntament que preveu la cons-
trucció d’una zona esportiva per
a atletes refugiats al solar de les
Casernes que fa servir la polè-
mica associació de legionaris, i
que ha de permetre l’expulsió
d’aquest col·lectiu, no acaba de
convèncer l’Associació de Veïns
de Sant Andreu de Palomar.

En declaracions a Línia Sant
Andreu, el seu president, Santi
Serra, afirma que estan una
mica “decebuts” amb el projec-
te perquè “només contempla
que els legionaris perdin el solar
on fan les marxes però no el que
hi tenen el local”. Tot i que Serra
admet que l’anunci d’aquest

projecte “és un bon inici” per
aconseguir materialitzar una
reivindicació -l’expulsió dels le-
gionaris– que fa molts anys que
dura deixa clar que hi ha “molts
interrogants”. Aquests interro-
gants es poden començar a acla-
rir el pròxim 22 de gener, dia que
està previst que se celebri una
trobada entre els veïns, l’Ajun-
tament i el Consorci de la Zona
Franca, propietària dels terrenys.

Deixant de banda l’expulsió
dels legionaris, el projecte comp-
ta amb la implicació del Comitè
Olímpic Internacional (COI) i
està previst que les pistes que es
construirien també les puguin
fer servir els veïns. 

SUCCESSOS4La Torre del Fang,
l’edifici d’origen medieval situat
al barri de la Sagrera, propietat
de l’Ajuntament i ocupat des de
fa mesos, va patir un incendi a la
seva planta baixa el passat 8 de
gener.

A causa de l’incendi, el Ser-
vei d’Emergències Mèdiques
(SEM) va haver d’atendre un to-
tal de 10 persones, que havien
pogut sortir de la torre pel seu
propi peu. Set d’elles van patir fe-
rides lleus i van haver de ser tras-

llades a l’hospital, mentre que les
altres tres van rebre l’alta al ma-
teix moment. A banda, els Bom-
bers de Barcelona van haver de
rescatar tres persones que s’ha-
vien refugiat al terrat i una altra
que era a dins de l’edifici.

EDIFICI ABANDONAT
La Torre del Fang fa molt de
temps que està abandonada i els
veïns han denunciat la seva de-
gradació. L’edifici té en marxa un
procés judicial per al seu des-

allotjament però com que no te-
nia categoria d’urgent encara fal-
taven dies per a la seva execució.
De fet, en declaracions a Betevé,
la regidora Laia Ortiz va explicar
que el desnonament estava pre-
vist per a la setmana següent. 

En paral·lel, l’Ajuntament
encara ha de resoldre quin serà
el futur de l’edifici. Fa uns mesos
el consistori va començar a par-
lar-ne amb els altres partits i els
veïns però de moment no hi ha
cap projecte al damunt la taula.

Els veïns demanen l’expulsió dels legionaris. Foto: Twitter (@VdeRuben)

Incendi a la Torre del Fang

Història | Presenten el llibre ‘Melcior Font, guerriller cultural’
La Sala Versalles va acollir el passat 12 de gener la presentació del llibre ‘Melcior Font,

guerriller cultural’, de l’historiador andreuenc Pau Vinyes i Roig. El llibre és una biografia
d’aquest poeta, periodista, traductor, cineasta i secretari personal de Ventura Gassol.
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ECONOMIA4La moneda vir-
tual Rec (Recurs Econòmic Ciu-
tadà) ja es fa servir a un total de
172 comerços i parades de mer-
cat de l’Eix Besòs, que inclou tres
barris del districte (el Bon Pas-
tor, Baró de Viver i la Trinitat
Vella), segons va explicar l’A-
juntament a principis de gener.

Des del consistori també han
explicat que els negocis que ac-
cepten aquesta moneda virtual
han ingressat 883 recs de mit-
jana durant els tres primers
mesos d’aquesta prova pilot, de

la qual en formen part un total
de 471 usuaris.

Aquesta moneda virtual,
que equival a un euro i es fa ser-

vir a través d’una aplicació del
mòbil o d’una targeta recarre-
gable, va néixer fa tres mesos en
el marc d’un projecte pilot d’in-
novació social que impulsa l’as-
sociació Novact juntament amb
entitats comercials i socials de
l’Eix Besòs i la col·laboració de
l’Ajuntament. 

El principal objectiu del pro-
jecte, expliquen des del govern
municipal, és “afavorir que els
diners circulin dins del territo-
ri per fomentar l’economia i el
comerç de proximitat, evitar la
desertització comercial, apode-
rar la ciutadania i enfortir les
xarxes associatives”.

Una parada de mercat que accepta recs. Foto: Twitter (@RecBarcelona)

La moneda Rec ja es fa servir
a 172 comerços de l’Eix Besòs

TRADICIÓ4La tradicional cele-
bració dels Tres Tombs de Sant
Andreu va tornar a treure el pas-
sat 13 de gener milers d’an-
dreuencs al carrer. Enguany la jor-
nada festiva va estar marcada per
les protestes, per segon any con-
secutiu, d’un grup d’animalistes i
per la presència de pràcticament
tots els candidats a l’alcaldia, que
van aprofitar la jornada per valo-
rar l’actualitat de la ciutat.

Així doncs, la cavalcada es va
posar en marxa des de la plaça
d’Orfila, com és habitual, tot i
que el recorregut va ser una mica
diferent per les obres al carrer
Gran de Sant Andreu. Tal com ja
va passar l’any passat, un grup d’a-
nimalistes format per una trente-
na de persones van expressar el
seu rebuig contra la utilització
d’animals per fer la diada. Els
animalistes, que lluïen pancartes
amb missatges com ara ‘Per als ca-
valls no és cap festa’, van protes-
tar de forma silenciosa i quan va
aparèixer el carruatge amb l’al-
caldessa Colau van aprofitar per
seguir-lo i exhibir les pancartes. 

En declaracions als mitjans,
Xavier Martí, portaveu del partit
animalista PACMA, va afirmar

que és “una gran hipocresia i una
gran incoherència” que l’Ajunta-
ment prohibeixi les carrosses tu-
rístiques impulsades per cavalls
però no les dels Tres Tombs. 

POSICIONAMENTS ELECTORALS
La festa dels Tres Tombs també va
servir per comprovar que la ca-
rrera electoral de cara a les elec-
cions municipal del mes de maig
ja està en marxa. Tots els candi-
dats, amb l’excepció de Manuel
Valls i Jordi Graupera, es van
deixar veure per Sant Andreu i van
comentar l’actualitat política. L’al-
caldessa Colau  va tornar a insis-
tir en la necessitat que ERC doni
suport a la unió del tramvia, men-
tre que Ernest Maragall no va vo-

ler concretar quina serà la decisió
d’ERC. Sobre un possible pacte
postelectoral amb Colau, Maragall
va afirmar que actualment “la
distància és explícita”. 

Per la seva banda, Jaume
Collboni (PSC) va insistir en la
seva proposta de 1.000 nous
agents de la Guàrdia Urbana,
mentre que Neus Munté (PDe-
CAT)  –tot i que no liderarà la can-
didatura –va denunciar que la ciu-
tat té un problema amb la segu-
retat. Per últim, el candidat del PP,
Josep Bou, va parlar de la possi-
bilitat d’un pacte de dretes com el
d’Andalusia. A banda dels candi-
dats, també es van deixar veure
l’exalcalde Trias i el president del
Parlament, Roger Torrent.

Els Tres Tombs, un clàssic de Sant Andreu. Foto: Districte

Les eleccions i els animalistes
marquen els Tres Tombs

ComerçSegona edició | Premis Barcelona Restauració
L’Ajuntament ha convocat la segona edició dels Premis Barcelona Restauració, que
tenen com a objectiu reconèixer la tasca feta per restaurants de barri que durant el
2018 destaquessin per tenir un fort vincle local. Hi ha tres modalitats de premis.

Andreu Martínez Trio oferirà
un concert a la Sagrera

MÚSICA4El Centre Cívic la Sa-
grera acollirà el pròxim 25 de
gener a partir de les set de la tar-
da el concert de la banda An-
dreu Martínez Trio en el marc
del Projecte Musical Mestral.
L’entrada és gratuïta i només cal
reservar l’entrada al mateix
centre cívic o des de la pàgina
web de l’equipament municipal.

Andreu Martínez és un gui-
tarrista –toca aquest instru-
ment des dels 12 anys–, com-
positor, cantant i productor
barceloní de blues. Creador
d’un estil propi batejat amb el
nom de ‘bluepop’, una barreja
de blues i pop, Martínez és un

nom destacat del panorama ca-
talà de música blues. La seva
ànima blues es combina amb
aromes de soul i funk per oferir
una música carregada d’emoció
i bones melodies.

L’any 2010 Martínez va pu-
blicar el seu primer disc, ‘Co-
lors’, després d’haver tirat en-
davant diversos projectes ins-
trumentals: ‘Senyals de vida’
(2003), ‘Live at the XI Interna-
tional Jazz Festival Lleida’
(2005) i ‘Fast Food’ (2007).
Després de ‘Colors’, el músic
barceloní també ha publicat
‘Live at Jazzman’, ‘Tick Tock’ i
‘Side by Side’.

POLÍTICA4El Forn Trinitat, si-
tuat a la plaça Trinitat del barri
de la Trinitat Vella, va patir el
passat mes de desembre el ter-
cer atac per motius polítics. Tal
com es pot apreciar a les fotos
que el seu propietari, Josep Jor-
dà, va penjar a través de Twitter,
la persiana del negoci va apa-
rèixer amb una creu gammada
nazi pintada i el missatge ‘Puto
lazi, morirás español’.

Després de l’atac, Jordà,
també a través de Twitter, va es-
criure el següent missatge: “Ni

un pas enrere. Els pans seran
sempre nostres”. 

COMPROMÍS POLÍTIC
Jordà representa la tercera ge-
neració del negoci, fundat el
1927. El forn és molt conegut
al barri i té una clientela fixa
des de fa molts anys i el seu ac-
tual propietari sempre ha mos-
trat el seu suport al procés in-
dependentista de Catalunya i
també format part del Comitè
de Defensa de la República
(CDR) de Trinitat.

Tercer atac per motius
polítics al Forn Trinitat

883
recs de mitjana han
ingressat els negocis
adherits durant els
tres primers mesos
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La FAVB demana explicacions al Banc Sabadell per haver tapiat un pis amb tres menors a dins

Reclamen responsabilitats
SOCIETAT/ La FAVB i l’Associació de Veïns i
Veïnes de Ciutat Meridiana van exigir el
passat dilluns 7 de gener explicacions a
Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell,
perquè durant un desnonament en un
bloc de l’avinguda Rasos de Peguera d’a-
quest barri de Nou Barris del passat diven-
dres 4 va deixar tres menors d’edat a
l’interior d’un pis que va quedar tapiat.

La federació, representada per la seva
presidenta, Ana Menéndez, i l’entitat ve-
ïnal, a través del seu president Filiberto
Bravo, van comparèixer a la seu de la FAVB
per reclamar que s’investiguin les respon-
sabilitats després d’un episodi que van
considerar de “matonisme immobiliari”.

De fet, després d’aquesta comparei-
xença, les dues entitats van emetre un co-
municat conjunt denunciant que “la mala
pràctica dels operaris, que haurien d’haver
comprovat si havia algú al pis abans de
canviar la porta, va posar en risc la vida dels
menors durant unes hores”. La mare dels
menors no era al pis, i havia deixat el fill
més gran, de 16 anys, a càrrec dels seus
germans de 5 i 12, que durant unes 12
hores no van poder sortir del domicili per
la porta, ja que a sobre s’hi havia col·locat
una planxa metàl·lica. Quan la dona va tor-
nar de treballar va veure com tampoc
podia accedir a l’interior del pis i, aleshores,
va trucar a l’associació de veïns, que va ser
des d’on es van fer les gestions amb la po-
licia i els bombers, els quals van haver d’in-
tervenir per obrir la porta.

Així, l’AV i la FAVB van assegurar que se-
guiran “pressionant fins que s’aclareixin els
fets” i van anunciar que posaran una denún-

cia a la Fiscalia de Menors “per si aquesta acció
dels operaris, i de manera indirecta també del
Banc Sabadell i Solvia, és constitutiva de de-
licte per posar en risc la vida dels menors”.

Tot i això, al text les dues parts van voler
valorar positivament que “l'Ajuntament hagi
negociat un lloguer social per a la veïna afec-
tada i els seus fills”, tot i que consideren que
això és “un rentat de cara de Solvia, que té
centenars de pisos buits a tota la ciutat, i que
no els cedeix a l'Ajuntament”. Finalment, les
entitats van preguntar-se “què passarà amb

les desenes de famílies que patiran la ma-
teixa situació, però que no tindran ressò me-
diàtic per tenir els fills a l'escola”.

“SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL”
El text acaba denunciant que l’habitatge
“segueix sent un dels problemes del model
capitalista de la ciutat”, ja que es contem-
pla com “un privilegi fora de l’abast de la
classe treballadora” i no com un dret, i con-
sidera que fets així “demostren la voluntat
especulativa amb què bancs i fons voltor
gestionen els seus parcs de pisos, allunyats
de la situació d’emergència social que con-
verteix l’habitatge en un luxe”.

HABITATGE/ No rotund de les entitats al decret-llei que
l’executiu de Pedro Sánchez va aprovar en matèria d’ha-
bitatge durant el mes passat. Així, el Sindicat de Llogaters
i Llogateres, l'Observatori DESC o la PAH ja havien aler-
tat sobre la insuficiència d’aquesta mesura de govern i ara,
setmanes després, l'Assemblea de Barris per un Turisme
Sostenible (ABTS) se suma a les crítiques.

L’ABTS considera que aquesta mesura “arriba tard i ma-
lament”, ja que creu que els dos canvis principals que apli-
ca són pràcticament inútils. D’aquesta manera, l’assem-
blea considera que el decret llei és “molt insuficient” pel
que fa a l’aspecte residencial, perquè considera que no
aconsegueix gaire més que allargar la durada dels con-
tractes d'arrendament dels actuals tres fins a cinc o set anys,
en funció de si la propietat és física o jurídica.

Més contundents, en canvi, són les crítiques als aspectes
relacionats amb els pisos turístics. En aquest sentit, l’ABTS
considera que “una normativa sobre lloguers que modi-
fica el lloguer turístic sense tenir en compte el seu impacte
al parc i el mercat d'habitatge, en definitiva al dret a l'ha-
bitatge, és senzillament una presa de pèl”. A més, denuncien
que el principal problema del lloguer turístic és que “és una
modalitat d’especulació turística que desposseeix l’habi-
tatge de la seva funció social”.

El decret-llei sobre habitatge del govern
de Pedro Sánchez no convenç MOBILITAT/ Una de les grans promeses electorals del go-

vern d’Ada Colau torna al debat públic. El passat diven-
dres 4, l’Ajuntament va anunciar que tornarà a portar a la
sessió plenària de finals d’aquest mes la connexió del tram-
via per la Diagonal. 

Poc després de l’anunci, aquesta decisió va rebre el su-
port de la plataforma Unim els Tramvies (l’entitat més ac-
tiva a favor d’aquest projecte) i de la FAVB. Unim els Tram-
vies va compartir la piulada del govern municipal, eti-
quetant tots els grups representats al Ple i dient que “no
la desaprofitem”, mentre que la FAVB va dir que espera que
“els grups municipals estiguin a l'altura del que reclama
la ciutadania”.

Caldrà estar atents, doncs, a aquesta primera sessió de
l’any, que està prevista per al pròxim divendres 25.

Les entitats tornen a
reivindicar la unió del Tram

La Federació va 
anunciar que posarà
una denúncia pel cas
a la Fiscalia de Menors
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SALUT/ Durant els primers dies
de l’any, la Plataforma del Raval
Nord va fer arribar a l’Ajunta-
ment les primeres signatures
que ha recollit entre veïns i enti-
tats perquè el futur centre d’a-
tenció primària es construeixi a la
Capella de la Misericòrdia. L’espai
està cedit al MACBA, però la pla-
taforma espera que el govern
municipal revoqui aquest acord
i que construexi l’equipament.

Aquesta campanya de reco-
llida de suports es va posar en
marxa a mitjans del passat mes
de desembre i la intenció que te-
nen els seus impulsors és recollir-
ne prop de 4.000 abans que s’a-
cabi aquest mes.

Els veïns es mouen
per reivindicar 
el CAP Raval Nord

CONDOL/ El barri de les Roquetes va co-
nèixer la mort d’un dels seus referents
veïnals el passat dimarts 1 de gener. Ens
deixava Manuel Rodríguez, conegut po-
pularment com el pintor de la vida i la
lluita de les Roquetes. Actualment tenia
90 anys.

Rodríguez va néixer a la localitat an-
dalusa de Nerva a finals de la dècada de
1920, però amb poc més de 40 anys va
arribar a viure a la ciutat, que es va con-
vertir en casa seva. Veí de les Roquetes, va
dedicar gairebé tota la seva estada a Bar-
celona a col·laborar amb el moviment
veïnal, incidint en àmbits de la vida com
la sanitat (va ser el principal defensor de
la necessitat d’obrir un ambulatori al
barri) o la cultura (gràcies a aquest ves-

sant va impulsar la creació del Grup de
Pintors de Nou Barris, que fins i tot va
aconseguir exposar al Palau de la Virreina,
o de la reconversió de l’antiga escola Ton
i Guida en un centre cultural, cosa que ha
arribat fins a l’actualitat). Poc després
d’instal·lar-se al districte de Nou Barris,
Rodríguez va entrar a formar part activa
de l’Associació de Veïns de Verdum i a im-
plicar-se en aquestes i altres lluites.

A més, la seva obra pictòrica va ser es-
pecialment important per il·lustrar una
època en la qual la fotografia no estava,
ni de bon tros, tan estesa com en els nos-
tres dies.

La seva capella ardent va estar oberta
el dia 2 al tanatori de la ronda de Dalt i
l’endemà va ser enterrat.

Mor Manuel Rodríguez, històric 
líder veïnal del barri de les Roquetes

PATRIMONI/ L'entitat SOS-Mo-
numents, una de les principals
veus per a la conservació dels ele-
ments arquitectònics de l’antiga
presó Model, ha criticat l’ender-
rocament parcial de les galeries
en el nou projecte de transfor-
mació del centre penitenciari.

En un comunicat emès el
passat dia 4, l’entitat assegurava
no entendre “la necessitat d’en-
derrocar els murs d’alguns dels
braços de l’estrella, quan els vo-
lums que es perden amb aques-
ta acció es tornen a construir en
un altre lloc del mateix solar”.
També van dir que consideren ex-
cessives les construccions que s’a-
dosaran als braços.

Crítiques per
l’enderrocament
de part de la Model

PUBLICACIÓ/ El número 150 de
la revista Carrer, la publicació de
la FAVB, té com a tema principal
del seu dossier el barri del 22@.
Les peces d’aquest se centren en
temes com les lluites veïnals, les
problemàtiques socials i les ini-
ciatives culturals que han sorgit
en aquest punt de la ciutat, alhora
que es planteja el debat ciutadà
que vol repensar aquest territo-
ri en clau crítica.

Altres peces d’aquesta edició
són un balanç sobre l’arribada de
l’L9 del metro a la Zona Franca o
del pacte entre l'Ajuntament i la
Sagrada Família. Com sempre,
Carrer es pot descarregar des
del portal web de la FAVB.

El número 150 
de ‘Carrer’ fa una
passejada pel 22@

Oposició al Pla d’Estratègia 
de Màrqueting Turístic de la ciutat

TURISME/ L’objectiu no ha de ser
repensar el model turístic de la
ciutat, sinó limitar l’impacte que
té sobre els barris i els veïns i les
veïnes. Aquesta és una de les con-
clusions que, a mitjans del mes
passat, va fer públiques l'Assem-
blea de Barris per un Turisme Sos-
tenible (ABTS) respecte del Pla
d'Estratègia de Màrqueting Turís-
tic de Destinació Barcelona, que
es va presentar a la Llotja de Mar
a principis del mes d’octubre.
L’ABTS va emetre un text en el
qual publicava aquestes i altres
reflexions al respecte d’aquesta
acció conjunta de l’Ajuntament,
Turisme de Barcelona, el Gremi
d’Hotelers i la Cambra de Comerç.
Les entitats havien convidat
l’ABTS a aquest acte de presenta-
ció, però els responsables de l’en-
titat van descartar anar-hi.

Tot i que des de l’entitat reco-
neixen que “la presentació del
procés suggereix un canvi de
plantejament”, denuncien que no
hi ha gaire marge per “anar més
enllà d’un aspecte terminològic”.
I és que, asseguren, tot i que apa-
reixen idees com sostenibilitat o
retorn social, “darrere d'aquestes
hi ha de seguida el clàssic creixe-
ment turístic, encara que sigui
posat al dia” i que això xoca fron-
talment amb els principis que de-
fensen, com el decreixement del
sector, la seva reconversió o la di-
versificació que comportaria en
l’economia de la ciutat.

De fet, l’ABTS considera que
una de les novetats del Pla és
“transcendir els límits de la ciutat”.
L’Assemblea, però, no ho veu com

una bona notícia i considera que
significa “una nova ampliació del
camp de batalla, exportant els im-
pactes de la turistització a tota la
comarca o província”.

Un altre dels aspectes denun-
ciats és que es parlava de vetllar
perquè el retorn social del turisme
fos gran, tot i que l’ABTS creu que
“amb l'actual pressió turística el re-
torn social de la competitivitat és
automàticament negatiu” i que té
derivades com “l’expulsió de ve-
ïnat, precarització laboral i vital,
conseqüències greus per a la salut
o contaminació ambiental”.

Així, l’ABTS creu que “la ciutat i
l’àrea metropolitana no necessiten
un Pla de Màrqueting Turístic, sinó
mesures concretes per revertir el
model turístic actual en favor del

veïnat” i que interpreten el Pla com
“una operació de rentat de cara
per part de l'Ajuntament i Turisme
de Barcelona, alhora que una re-
fundació de la marca Barcelona”.
L’Assemblea conclou l’escrit dient
que, en el context actual, el Pla
“només pot llegir-se en clau de
treva entre el govern municipal i el
sector turístic de cara a la propera
campanya electoral per tal d'evitar
un desgast potencialment alt”.

L’ABTS va rebutjar
assistir a l’acte de
presentació públic
d’aquest projecte



| 12

Llibres Teatre

Damià Rodríguez, més conegut com a
Lildami, està a punt de llançar el seu
primer disc publicat amb una discogrà-
fica. Flors mentre visqui (Halley Records,
2019) aterra a les plataformes digitals
l’11 de gener i suposa la seva consoli-
dació després d’anys de feina. Ende-
rrock va avançar fa dies el single del te-
rrassenc, que porta per títol Pau Gasol.

Música Pelis i sèries

Flors mentre visqui
Lildami

R O S A L Í AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una de les cantants del moment
‘Malamente’ és un dels seus temes més coneguts

Famosos

Actuarà al festival Coachella 
La cita musical més gran del món es farà a Califòrnia

Els fans celebren el seu nou èxit 
Rosalía actuarà al costat d’artistes com Ariana Grande

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

40 anys d’esport barceloní
El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch de
Barcelona acull fins al 4 de març l’exposició ‘Ara fa 40 anys’,

que repassa la política esportiva de la ciutat des de l’arriba-
da de la democràcia. La mostra aborda la realitat esportiva
de la ciutat durant aquests anys i les principals actuacions

de l’Ajuntament en matèria esportiva a partir dels testimo-
nis d’alguns dels seus artífexs, com ara Enric Truñó, Paco

Segura, Juli Pernas, Núria Puig, Lolo Ibern, Marta Carranza,
Jordi Vallverdú, Josep Lluís Vilaseca, Romà Cuyàs i Narcís

Serra. L’exposició es pot visitar de dimarts a diumenge.  

La Xuela és una dona fidel als seus prin-
cipis d’autonomia i llibertat. Enmig
d’un context advers per a les dones, a
l’illa caribenya d’Antigua, la protagonis-
ta d’aquesta novel·la decideix no tenir
fills, després de patir la mort de la seva
mare en el moment del part i el poste-
rior abandonament per part del pare. 

El llibre sortirà al febrer.

Autobiografia de la meva mare
Jamaica Kincaid

La història explica el viatge d’un vaixell
ple de nens exiliats durant la Guerra Ci-
vil que es dirigien cap a Morelia, a Mè-
xic. En ell hi viatjaven dos adolescents
que es dediquen a fer diferents jocs
mortals per intentar evadir-se del que
els envolta creant un món fantasiós i
macabre.

Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Los niños oscuros de Morelia
Albert Tola

| Super Mario Bros U
Nou episodi de les aventures de l’heroi per excel·lència de la 

factoria Nintendo, en aquesta ocasió per a la seva consola Switch.

Es posa en marxa la tercera (i última)
temporada d’aquesta adaptació a la
petita pantalla de la popular novel·la
infantil de Lemony Snicket. Explicarà 
el desenllaç de la història dels joves
germans Violet i Klaus Baudelaire, 
que després de perdre els seus pares
en un incendi han de marxar a viure 
amb el malvat Comte Olaf.

A series of unfortunate events
Mark Hudis i Barry Sonnenfeld

La projecció internacional de Rosalía no para de créi-
xer. La catalana ha donat la benvinguda al 2019 amb
l’anunci de la seva actuació al festival Coachella, que

es farà a l’abril a Califòrnia. El cartell d’artistes de la cita
musical més gran del món es completarà amb can-

tants de renom com Ariana Grande, Tame Impala,
Childish Gambino o Bad Bunny. Rosalía ha volgut

compartir amb els seus seguidors la notícia a través
de les xarxes socials, on la cantant ha rebut tota mena
de felicitacions per part dels seus fans per aquest nou
èxit en la seva carrera professional. La seva actuació al

Coachella serà la segona que protagonitzarà una ar-
tista catalana en aquest popular festival després que
ho fes el DJ barcelonès John Tabalot el 2015. Les per-
sones que no puguin anar fins a Califòrnia per gaudir

en directe de l’artista la podran veure en la pròxima
edició del Primavera Sound, que es farà del 30 de

maig a l’1 de juny a Barcelona.   

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
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P R O P O S T E S
DIVENDRES 18 DE GENER
19:00 El tercer divendres d’aquest any es posarà

en marxa una nova edició del cile musical Mú-
sica>BCN. Entrada gratuïta. / Centre Cívic del
Bon Pastor.

14, 21 I 28 DE GENER
19:30 Jordi Joan Rubí és el professor del curs Les

eines ofimàtiques de Google, que ensenya a
fer servir les eines com el full de càlcul o el
processador de text de Google. / Centre Cívic
Navas.

21 I 28 DE GENER
20:00 Tornen a posar-se en marxa les sessions

d’entrenament actoral, d'un espai on de for-
ma lliure i gratuïta es troben els professionals
de les arts escèniques per com partir tècni-
ques i experiències. / Nau Ivanow.

FINS AL 30 DE GENER
Matí-Tarda Imágenes en voz alta és el nom d’u-

na exposició de cartells polítics que arriba al
districte de la mà del mexicà Sergio Grande
i del col·lectiu homònim. / Casal de Barri Ate-
neu L'Harmonia de Sant Andreu.

FINS AL 31 DE GENER
Tot el dia 3 anys Bostik és el nom de la mostra

d’imatges que repassen l’estat d’abandona-
ment de les naus abans que l’arquitecte Xa-
vier Basiana les reconvertís en el que són ac-
tualment. / Nau Bostik

DES DEL 19 DE GENER
12:00 A partir del dia 19, durant tots els dissabtes

fins a principis d’abril es faran sessions del ta-
ller Code club: taller de programació, a càrrec
del professor Aleix Dalmau. / Biblioteca La Sa-
grera-Marina Clotet.

DIJOUS 31 DE GENER
18:00 En aquest taller familiar es podrà apren-

dre a preparar postres tradicionals i típiques
de cada època de l’any. / Centre Municipal de
Cultura Popular de Sant Andreu.

DIUMENGE 27 DE GENER
18:00 Partit de futbol corresponent a la vint-i-

cinquena jornada de Tercera Divisió entre la
UE Sant Andreu i el Reus B. / Municipal Nar-
cís Sala.

La companyia Routart presenta l’es-
pectacle Les quatre estacions, una de
les propostes del cicle L’hora del con-
te. / Centre Cívic Baró de Viver.

‘Les quatre estacions’, una
proposta de L’hora del conte
Divendres 18 de gener a les 18:30

Patrícia Bustos, experta en cosmètica
natural, coordinarà una sessió mono-
gràfica on ensenyarà a fer sabons
corporals amb ingredients naturals. /
Biblioteca Trinitat Vella-José Barbero.

Una sessió per aprendre 
a preparar sabons corporals

Dijous 24 de gener a les 19:00

En el marc del projecte expositiu Um-
bral, es farà l’estrena del documental
DIOM, una peça que ha preparat la pro-
ductora Quepo. / Centre Cívic La Sagrera
"La Barraca".

La productora Quepo estrena
el seu documental ‘DIOM’

Divendres 18 de gener a les 18:00

Partit de waterpolo de la novena jor-
nada de la Divisió d’Honor femenina
entre el CN Sant Andreu i el CN Saba-
dell. / Piscina CNSA.

Partidàs a la vista: el CN Sant
Andreu rep el CN Sabadell
Dijous 17 de gener a les 21:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Esports

Capgirar la dinàmica de la recta
final del 2018 a Tercera i recu-
perar les sensacions i els resultats
de la primera part de la tempo-
rada. La UE Sant Andreu vol tor-
nar a ser l’equip fiable que entre
l’agost i l’octubre va demostrar
que pot ser a la lliga, i aquest serà
el seu objectiu d’ara en endavant
(amb permís de la final de la Copa
Catalunya, que els homes de Mi-
kel Azparren hauran de jugar
contra el Vilafranca).

L’estrena del 2019 ha deixat
una de freda i una de calenta. Els
quadribarrats van perdre al Sag-
nier contra el Prat (4-1) en un
matx que l’equip va començar
guanyant amb un gol de Carroza.
En la roda de premsa posterior,
Azparren va dir que no li havia
agradat l’actitud dels jugadors

en el segon temps. En canvi, l’e-
quip va reaccionar el passat dia 13
i va obtenir un triomf plàcid con-
tra el San Cristóbal (2-0) en una
tarda que es va posar de cara al
minut 2 amb un gol de Ferran i
que Juanan encarrilaria abans del
final de la primera meitat.

Els dos últims partits del mes
per al conjunt d’Azparren han de
servir per seguir recuperant con-
fiança. Els quadribarrats visitaran
el camp del Santboià el diumen-
ge 20, mentre que una setmana

després rebran el Reus B. El Sant
Andreu descansarà el primer cap
de setmana de febrer abans d’a-
frontar un matx duríssim al Nar-
cís Sala contra el Terrassa.

ELHADJI MARXA A GRÈCIA
A més, l’equip haurà d’afrontar la
segona volta sense Elhadji Ban-
deh, que el passat dia 4 va des-
vincular-se del club per fitxar
per l’AE Karaiskakis de la Gree-
ce Football League (la segona
categoria d’aquest país).

La segona volta tornarà a ser exigent. Foto: UESA

Tornar a somriure a la lliga,
l’objectiu de la UE Sant Andreu
» Santboià, Reus B i Terrassa, pròxims reptes de l’equip d’Azparren

» El davanter Elhadji Bandeh fitxa pel Karaiskakis de la segona grega

Jessica Vall, millor esportista
femenina catalana de l'any

La nedadora hortenca
del CN Sant Andreu
Jessica Vall ha rebut re-
centment el premi que

l’acredita com a millor esportista
femenina catalana de l’any durant
la celebració de la  22a edició de
la Festa de l'Esport Català.

Aquest premi s’afegeix al
guardó de millor nedadora de
l’Estat que Vall va rebre fa unes
setmanes des de la publicació
SwimSwam,  un dels mitjans
especialitzats en natació més
prestigiosos del món. Amb
aquests dos premis, Vall veu re-

conegut el seu paper durant un
2018 on va aconseguir dues me-
dalles d’or als Jocs Mediterranis,
el rècord d’Espanya de 50 metres
braça que va aconseguir a l’Open
de Primavera, els seus resultats
al Campionat d’Europa de Glas-
gow o la seva participació en di-
ferents proves de la Copa del
Món (Eindhoven i Budapest, on
va aconseguir classificar-se per al
Mundial de Hangzhou en tres
proves de braça i una d’estils). 

SwimSwam també va donar
una menció d’honor a la seva
companya de club, Lidón Muñoz.

Bon inici d’any del sènior
masculí del CN Sant Andreu

El primer equip mas-
culí del CN Sant An-
dreu va aconseguir la
victòria més contun-

dent de la primera jornada de
l’any. Els de Dani Ballart es man-
tenen en la sisena plaça gràcies
a la golejada aconseguida a la pis-
cina del Concepción (4-22).

El conjunt andreuenc, que ha
començat la segona volta amb
bon peu, rebrà el Sabadell en
l’últim partit del mes el pròxim
dissabte 19 a un quart de vuit del
vespre i, ja el dissabte 2 de febrer,
tindrà l’ocasió de retallar el seu

desavantatge respecte del cinquè,
el CN Mataró.

A PUNT PER REBRE EL SABADELL
Per la seva banda, el sènior fe-
mení de Javi Aznar començarà
l’any el pròxim dijous 17 a les nou
de la nit a casa, en un partit que
pot servir per decidir el líder al fi-
nal de la primera volta.

Les andreuenques i les valle-
sanes arriben a aquest enfron-
tament amb un ple de victòries
en les primeres jornades, tot i que
el Sabadell és líder per la dife-
rència de gols general.

Tot a punt per a una 
nova Festa de l’Esport

GALA4Una nova jornada per re-
conèixer la festa que els espor-
tistes i les entitats del districte
han fet i continuen fent. Durant
la tarda del pròxim divendres 18,
el recinte de la Fabra i Coats serà
l’escenari d’una nova edició (la
18a) de la Festa de l’Esport de
Sant Andreu.

Igual que en les ocasions an-
teriors, serà un dia pensat perquè
llueixin els seus protagonistes: hi
haurà dues entregues de premis

separades: la primera per als
esportistes de categories de base
(menors de 14 anys) i la segona
per als de les categories cadet, ju-
venil, absoluta i sènior, en tots
dos casos en les categories mas-
culina i femenina.

Aquesta celebració, diuen des
del Districte, serveix per “reforçar
l’aposta unànime de Sant An-
dreu per promocionar la pràctica
esportiva, un compromís reflec-
tit en una Mesura de Govern”.

Hoquei patins | El CP Congrés tanca la primera volta com a líder
11 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Aquests són els números del CP Congrés, que ha aconseguit
tancar la primera volta del grup B de la Primera Catalana com a líder amb tres punts més que 

el Barça C. El viatge a Vila-seca o el partit a casa contra el Sitges seran els seus pròxims reptes.

Pau Arriaga
SANT ANDREU
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Esquerra Republicana de Sant
Andreu ha tornat a reclamar la
rehabilitació urgent i la defini-
ció d'usos de la Torre del Fang,
després que recentment s'hagi
produït un incendi a la planta
baixa de l'edifici. El foc es va
produir a quarts de vuit del
matí, en un edifici que està ca-
talogat com a Bé Patrimonial
d'Interès Local i que actual-
ment està ocupat per una vin-
tena de joves.

El conseller-portaveu d'ERC
a Sant Andreu, Carlos Escu-
redo, ha assegurat que "la re-
cuperació d'aquest edifici era i
és una prioritat urgent". "Pel go-
vern Colau, la Torre del Fang no
ha sigut una prioritat en cap

moment, i només gràcies a
l'esforç veïnal i la insistència del
nostre grup es va forçar la
constitució d'una taula de tre-
ball per definir els usos per part
dels veïns i veïnes", ha explicat

Segons els Bombers, s'haurà
de procedir a tapiar l'edifici
que ara resulta inhabitable,
per la qual cosa l'Ajuntament
en recuperarà la propietat.
Aprofitant la situació, Es-
querra Republicana reclama
fixar com a prioritat la rehabi-
litació de la Torre del Fang i la
definició dels seus usos fu-
turs. Els republicans compar-
teixen la voluntat veïnal de
convertir l'edifici en un espai
de memòria històrica.

ERC reclama urgentment rehabilitar
i definir els usos de la Torre del Fang

El candidat d'Esquerra Repu-
blicana a l'alcaldia de Barce-
lona, Ernest Maragall, va
definir el seu projecte per go-
vernar la ciutat en una confe-
rència que va tenir lloc al
Campus de la Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra, i
que va reunir prop d’un miler 
d'assistents.

Durant l'acte, Maragall va
desgranar les idees princi-
pals del seu projecte, fona-
mentat en tres eixos: les
oportunitats, les responsabi-
litats i les complicitats. El
candidat republicà va reivin-
dicar la necessitat que Bar-
celona esdevingui la capital
de la llibertat, la democràcia
i la convivència, una capital

de la República que assu-
meixi la seva diversitat i com-
plexitat com un bé preuat.

Maragall va remarcar que
el projecte d'Esquerra Repu-
blicana per a Barcelona serà
inequívocament progressista
i de ple compromís republicà.
En aquest sentit, va expressar
la seva predisposició a arribar
acords amb qui comparteixi
aquestes dues premisses.

El candidat d'ERC va es-
tendre la mà a totes les for-
ces sobiranistes per tal
d'assolir un acord ferm i con-
sistent per a la unitat d'acció
en el camí d'avenç cap a la
República, i la consolidació
d'un bloc democràtic ampli
que assumeixi els objectius

de la llibertat dels presos i el
retorn de tots els exiliats, el
diàleg sempre obert per cul-
minar en la celebració d'un

referèndum acordat i vincu-
lant sobre el   futur polític de
Catalunya i el compromís per
garantir que Barcelona no

serà governada per les dre-
tes al servei de l'unionisme ni
pels partits que han confor-
mat el bloc del 155.

Ernest Maragall presenta un projecte 
progressista i de ple compromís republicà
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