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CAMP DE LA BOTA pàg 12

Inaugurat el memorial
en record als afusellats
entre el 1939 i el 1952

VENDA AMBULANT pàg 10

Mor un noi de 23 anys
en una baralla al Poblenou

COMERÇ pàg 16

El petit comerç es prepara
per celebrar el Carnaval

VORERES SENSE BICIS pàg 3

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

ESPORTS pàg 18

Miguel López, l’escollit
per intentar evitar
el descens del Júpiter

Els Mossos desmantellen el
primer narcopis a Sant Martí

El pis ocupat era al carrer Còrsega i l’operació va permetre detenir les dues persones que el gestionaven pàg 10

10 anys
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S’han acabat les bicis per les vo-
reres? Des de l’1 de gener, a Bar-
celona les bicis tenen prohibit
circular per les voreres que facin
menys de cinc metres d’ample. És
a dir, la majoria de les que hi ha a
la ciutat. La nova normativa, apro-
vada el 2015, es posa en funcio-
nament després d’una primera
moratòria d’un any i mig que el
2017 es va prorrogar durant un
any i mig més. El seu objectiu, tal
com va explicar el director de
Mobilitat de l'Ajuntament, Adrià
Gomila, és evitar els “conflictes”
entre ciclistes i vianants.

Estem davant, doncs, d’una
mesura que teòricament ha de
permetre millorar i ordenar la

mobilitat de la ciutat, afavorir el
vianant i situar el ciclista a la cal-
çada. El problema, però, és que
sembla que estem davant d’un
debat d’aquells que a Barcelona
no s’acaba mai. Potser la cosa té
a veure amb el caràcter medite-
rrani, que ens inclina cap a la po-
lèmica constant. Potser els mit-
jans també hi tenim part de cul-
pa. O, potser, els ciclistes creuen
que Barcelona encara no és una
ciutat del tot adaptada a la bici per
culpa dels polítics.

“NORMATIVA PARANY”
Aquest últim posicionament és el
que defensa Albert Garcia, porta-
veu de la Coordinadora Catalana
d’Usuaris de la Bicicleta i d’Amics
de la Bici, que explica que el
col·lectiu ciclista majoritàriament
té una postura “crítica” amb
aquesta normativa. De fet,  afegeix

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

El portaveu d’aquestes enti-
tats de ciclistes considera que a

Barcelona no s’ha aplicat una
política per tenir una ciutat ama-
ble per al ciclista. “Quan va arri-
bar Colau vam reclamar canvis en
la normativa antibicis que havia
fet Trias, però no s’ha fet. Fer
molts carrils bici no vol dir fer una
política que permeti que la bici-
cleta convisqui amb tothom, que

és el que nosaltres volem”, la-
menta Garcia. En paral·lel, re-
marca que l’ingredient fona-
mental perquè Barcelona sigui
una ciutat amable per al ciclista
és que disminueixi la densitat ac-
tual de cotxes, al mateix temps
que recorda que d’obstacles, a les
voreres, n’hi ha molts (terrasses,
motos aparcades...). 

ACORDS I DISCREPÀNCIES
Ole Thorson, enginyer de camins
i fundador de l’associació Cata-
lunya Camina i de la Federació In-
ternacional dels Vianants, és una
veu referent sempre que toca par-
lar de mobilitat. Thorson, defensor
que la mobilitat ha de prioritzar el
vianant, considera que la nova
normativa és positiva i defensa un
discurs que, en diverses qües-
tions, va en la mateixa línia que el
del col·lectiu ciclista i en d’altres no.

Sobre les primeres setmanes de
funcionament de la normativa,
Thorson, tot i que deixa clar que
només parla de sensacions, creu
que “hi ha menys ciclistes a les vo-
reres” i celebra que “s’ha notat un
canvi en la seva actitud, que és més
cívica i respectuosa”. 

D’altra banda, i en la mateixa
línia que Garcia, Thorson defensa
que ara que el ciclista ha d’anar gai-
rebé sempre per la calçada, s’ha
d’aconseguir disminuir la densitat
dels cotxes i fer més zones 30. El
que creu aquest expert en mobili-
tat urbana és que la visió de la vo-
rera com un ‘refugi’ per part dels
ciclistes ha d’anar desapareixent.
“La vorera és una cessió que els via-
nants hem fet als ciclistes, però el
problema és que han abusat d’a-
questa situació”, diu. 

Vianants i ciclistes, el debat
segueix obert.

Un consens que no arriba
» La prohibició que les bicis circulin per les voreres de menys de cinc metres d’ample crea controvèrsia

» El col·lectiu ciclista veu les voreres com un espai segur, però els vianants creuen que n’han abusat

Albert Ribas
BARCELONA

Des de l’1 de gener les bicis només poden anar per les voreres que fan més de cinc metres d’ample. Fotos: Ajuntament

Ciclistes i vianants volen
que el cotxe tingui 
cada vegada menys
presència a la ciutat
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La lupa

per Marcel·lí Carbó (Òmnium Cultural)

Debats polítics als jutjats

Ha començat al Tribunal Suprem de l’Es-
tat espanyol el judici contra el Procés. L’es-
cenari, de pel·lícula tenebrosa amb una
flaire de naftalina que no l’han pogut re-
soldre ni traient a corre-cuita el Sant Crist
que sempre presidia la sala.

El primer acusat a l’estrena de les acu-
sacions proclamà: soc un pres polític. I
de forma natural, amb aquesta senzilla
frase, arribà el debat polític al Suprem.
I l’acusat va utilitzar la me-
tàfora de la cadira buida,
l’absència d’Espanya a la
taula de la negociació amb
Catalunya, i , a continuació,
mirada a Marchena i als al-
tres sis membres del tribunal
per dir-los que, per culpa
d’aquesta absència, ara són ells, els jut-
ges, els que s’han d’encarregar de la fei-
na que no han fet els polítics.

Quan es tracta de Catalunya, a l’Estat
espanyol (sobretot el profund) li és més fà-
cil reprimir que negociar. Catalunya s’as-
seu sempre a la taula del diàleg però Es-
panya no hi compareix mai. Quan Jun-
queras diu al tribunal que “votar no és de-
licte, impedir-ho per la força sí” queda clar
que ell i els altres encausats captaran l’a-
tenció de l’auditori espanyol i estranger.

Quin moment per a la història! Ses se-

nyories devien sentir un calfred premo-
nitori avisant que tot el prestigi que se su-
posa a un alt magistrat de la judicatura pot
anar-se’n en orris en un procés que té una
alta probabilitat d’acabar a l’Alt Tribunal
d’Estrasburg dels Drets Humans. Sens
dubte, un moment difícil per a aquests set
senyors que no ens semblen imparcials i
que més aviat es mostren sospitosos de
contaminació ideològica. Potser aquests

jutges, fiscals i advocats de l’Estat, nota-
bles tots del poder judicial, dubtin i tin-
guin por per les seves carreres i reputa-
ció personal. O potser hi ha algú (per pur
atzar) que tingui por de no estar a l’altu-
ra del que la pàtria espera d’ell i esguer-
ri una sentència tal com van fer aquells es-
trangers maldestres amb la sentència
d’extradició de Puigdemont. Però, ben mi-
rat, potser no hi van els millors sinó els
amics dels més ben col·locats, i aquestes
minúcies morals o ètiques no cal consi-
derar-les quan es tracta de la pàtria. 

A mesura que passin els dies del judi-
ci quedarà palès que no hi va haver cap
mena de violència per part de la ciutada-
nia convocada a votar, la DUI va ser una
mera declaració política sense conseqüèn-
cies legals, els Mossos van seguir les ins-
truccions de la Justícia i no hi va haver mal-
baratament de recursos públics. La veu dels
presos ressonarà amb menys distorsions
mediàtiques. Hi ha retransmissió en directe,

i els mitjans estrangers i espa-
nyols no tindran més remei
que escoltar durant tot el judi-
ci com s’expliquen els prota-
gonistes catalans de l’1-O. Uns
líders polítics que es troben en
una situació d’indefensió acu-
sats per les seves idees.

El pànic està instal·lat a l’altre costat:
els inculpats han engegat l’altaveu amb
valentia, confiança i determinació. La ju-
dicialització del plet polític entre Cata-
lunya i Espanya ha acabat polititzant la
justícia i el Tribunal Suprem es conver-
tirà els pròxims mesos en l’àgora de de-
bat que no han volgut ser les Corts. Les
idees no es poden tancar a la presó: n’a-
caben sortint. Al carrer, les idees segu-
eixen ben vives, els presos polítics les tre-
uen en seu judicial… I fan avergonyir tota
la judicatura espanyola.

El Tribunal Suprem es convertirà 
els pròxims mesos en l’àgora de debat 

que no han volgut ser les Corts

Recentment ha fet 13
anys de la manifesta-

ció "Som una nació i te-
nim dret de decidir" de la Plataforma
pel Dret de Decidir. Des d'aleshores
han passat moltes coses, però el que
està clar és que som un poble que
continua reclamant el seu futur en lli-
bertat. Seguim!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Sánchez tiene a su iz-
quierda un Podemos

dividido y que lleva me-
ses haciendo campaña por él y a su de-
recha un Ciudadanos que se ha ido ale-
jando del centro y coquetea con op-
ciones extremistas. El PSOE ha tenido
pocos momentos más favorables des-
de que Rajoy llegó a la Moncloa.

@apuente

Les persones amb sín-
drome Asperger me-

reixen respecte i acom-
panyament. La inclusió és responsa-
bilitat de tothom i és imprescindible
per fer un món més just. Som diferents
i en la diversitat està la nostra riquesa.
#Divercapacitados #DíaInternaciona-
lAsperger.

El vot als partits cata-
lans no és intercanvia-

ble. Recentment al @Con-
greso_Es hem vist com uns pactaven la
mesa amb el PP i altres no o com uns
votaven no al decret del lloguer i els al-
tres que sí. Els ciutadans tenen dret a
triar quin independentisme ha de te-
nir més pes.

@Apujolmas@AdaColau@MonicaSabata

Els semàfors

Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra van desmante-
llar fa pocs dies el primer narcopis a

Sant Martí. L’operació policial va per-
metre detenir un home i una dona i 

requisar substàncies estupefaents, di-
ners i eines per manipular la droga. 

pàgina 10

CB Grup Barna
El mal moment de l’equip masculí ha

provocat que la directiva hagi optat per
un canvi a la banqueta i hagi destituït

Jordi Balagué, responsable del conjunt
del Clot durant dos cursos. L’equip està

en zona de descens a Primera. 
pàgina 18

Ajuntament
L’Ajuntament de Barcelona, juntament
amb el de Sant Adrià, va inaugurar el 24
de febrer el memorial al Camp de la Bota
en homenatge a totes les persones execu-
tades entre els anys 1939 i 1952. L’home-

natge feia temps que era necessari. 
pàgina 12
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Cremen set cotxes de forma 
intencionada al Poblenou1

2
Veïns del Fòrum tornen 
a denunciar les males olors

Concert del grup de l’humorista 
Ignatius Farray a Razzmatazz

Manifestació de suport a 
l’espai ocupat Casa Àfrica

Protesta veïnal al Ple contra 
el nou gran hotel del Poblenou

El + llegit líniasantmartí.cat

3

4

5

Safata d’entrada

A la nostra societat hi ha fets que
condueixen a tenir la sensació
que algunes peces del puzle del
nostre món no encaixen. Ha estat
notícia que l’Audiència ha absolt
en el macrojudici pels sobresous
de Catalunya Caixa Narcís Serra i
Adolf Todó, juntament amb
trenta-nou membres del consell
d’administració, que estaven acu-
sats d’administració deslleial i
apropiació indeguda. Aquests so-
bresous es van pactar quan Cata-
lunya Caixa estava acomiadant
gran part de la plantilla, mentre
entrava en una greu crisi que
portà a la liquidació de la societat.
La sentència conclou que els so-
bresous eren legals. D’acord, però
foren morals? On són els princi-
pis ètics i morals d’una persona
que ha ostentat càrrecs de relle-
vància al nostre país, especial-
ment a la ciutat de Barcelona?
Quin exemple s’ha de prendre
d’aquestes conductes indecents?
Les declaracions de Serra al sor-
tir del Palau de la Justícia, afir-
mant tot seriós que “s’ha fet jus-
tícia”, clamen al cel. Per ètica,
podria desviar l’atenció i dir que
“s’ha demostrat que no hem de-
linquit”, per exemple, però és que
no pot haver-hi maridatge entre
Justícia i Ètica? Segons per qui
poden ser termes i conceptes
oposats, però altres els tenim com
a concordes. La moralitat ha de
prevaldre sobre altres interessos
com l’enriquiment i aprofitar-se
del poder per gaudir d’avantat-
ges i fer el que ens doni la gana.
Ocupar càrrecs públics i en grans
empreses no és una patent de
cors per poder manegar les coses
en benefici propi. Si no, Justícia i
Ètica seran un oxímoron.     

Un oxímoron

A les xarxes

@orioldebalanzo: No deixes que els pre-
sidents Torra i Puigdemont facin un acte
per una qüestió d’ordre però alhora el mi-
nisteri nega a Torra l'escorta.

@junqueras: Votar no és delicte, impe-
dir-ho per la força, sí. Gràcies a tots per tor-
nar a omplir els carrers de Barcelona, com
sempre, de forma pacífica i cívica.

#Absolució

@PepRieraFont: Ampli desplegament
dels @mossos per protegir la gent d’Amer
de la visita d’uns forasters. No han trobat
ningú, s’han fet una foto i se’n van.

#Amer #PolèmicaDOrdre

La justícia ‘española’ prevarica
per Jordi Oriola

Aquest 12 de febrer ha comen-
çat el judici sumaríssim contra
l'independentisme català. 10 lí-
ders polítics i 2 dirigents d'or-
ganitzacions civils estan acusats
de delictes de rebel·lió i sedició.
A Catalunya la societat ho està
vivint molt malament i està es-
gotada d'haver d'estar mani-
festant-se contínuament. Ara
tothom està molt centrat en
saber quants anys de condem-
na cauran als acusats, però em
sembla que el tema important
no és si la justícia española
farà un judici just i proporcio-
nal, sinó que la justiciaespañola
ha prevaricat en admetre el cas
com a delicte, perquè està clar
que no hi ha hagut cap delicte
(així ho han certificat les justí-
cies d'Alemanya, Suïssa, Bèlgi-
ca i Escòcia en haver d'exami-
nar les peticions d'extradició, fe-
tes per Espanya, que reclama-
va els polítics catalans que es
van exiliar a aquests països). 

Per tant, encara que hi ha-
guessin absolucions o condem-

nes baixes, ja hi ha hagut pre-
varicació en utilitzar fraudu-
lentament la justícia per fer por
i amenaçar aquest moviment
polític. Es demana un referén-
dum d'autodeterminació vin-
culant, un projecte tan legítim
com qualsevol altre, tot i que
posa histèric l'Estat espanyol, un
estat ultranacionalista provi-
nent d'una dictadura feixista
que no es va depurar en fer el
trànsit a la democracia fa 40
anys. Catalunya porta molts
anys fent manifestacions mul-
titudinàries i demanant nego-
ciar amb Espanya una sortida
política a l'anhel de la societat
catalana, però Espanya ignora
la demanda i es nega a dialogar.
Per tant, el referèndum auto-
organitzat de l'octubre de 2017
va ser tan sols una mobilització
per fer-se escoltar. Espanya,
enlloc de gestionar política-
ment un problema polític, l'ha
derivat a la justícia, i ara som
aquí: patint un judici polític
impropi d'un país de la UE.

Les millors
perlesLínia Sant Martí estrena 

un nou web redissenyat

DIGITAL4Línia Sant Martí fa un
pas endavant en l’àmbit digital. Re-
centment ha posat en marxa un
nou web renovat i interconnectat
amb la resta d’edicions Línia i els
portals temàtics del Grup Comu-
nicació 21, de tal manera que a par-
tir d’ara és molt més fàcil i acces-
sible navegar entre les diferents pu-
blicacions del grup.

El nou web és àgil, minima-
lista, s’adapta a totes les panta-
lles i prioritza la fotografia i la cla-
redat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Lí-
nia, on hem aconseguit uns ni-
vells alts en disseny gràfic”, ex-
plica Arnau Nadeu, director edi-
torial de la xarxa de periòdics Lí-
nia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.

Amb l’assessorament de l’em-
presa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projec-
te tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

Grup Comunicació 21

per Jordi Lleal 
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Manuel Valls
Candidat a l’alcaldia per Barcelona Capital Europea

“No tinc cap dubte que el PSC
optarà per un pacte amb mi”

Aspira a l’alcaldia de Barce-
lona després que la seva
carrera política a França,

plena d’èxits però també de críti-
ques dures, semblava que ja no
tenia recorregut. Creu que això li
pot jugar en contra?
No. Jo he decidit canviar de vida
per raons íntimes. És una sort com-
partir una triple cultura, i després
de 20 anys de carrera política volia
canviar d’horitzó. La sort és que
aquí tenia unes arrels. He pres una
decisió personal i només demano
que es respecti. A França encara era
diputat, la meva carrera política
només està feta d’èxits... No he per-
dut mai una elecció directa.

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

cionalisme. Jo represento la Barce-
lona oberta, tolerant i europea. Des-
prés hi pot haver crítiques sobre el
meu recorregut polític, però puc dir,
des de la modèstia, que el meu re-
corregut no el té ningú. M’agradaria
que els altres el tinguessin, però
ningú el té. El que vull és convèncer
els barcelonins del repte de ciutat
que tenim després del fracàs de
Colau. I cal dir que Barcelona no és
un poble, és una de les grans mar-
ques del món.

Vol convèncer els barcelonins
però també haurà de fer-ho amb
els seus adversaris, ja que l’Ajun-
tament quedarà molt fragmen-
tat i es necessitaran pactes. Com
convencerà el PSC que pactar
amb vostè és la millor opció?
No hem de confondre les etapes.
Primer hem de guanyar les elec-
cions i per això cal convèncer els
barcelonins, que em sembla que
tenen l’orgull ferit. Són les eleccions
municipals més importants de la
democràcia i el meu primer objec-
tiu és guanyar i aconseguir el màxim
nombre de regidors. 

D’acord. Però si guanya, després
haurà de pactar.
Abans de tot hi ha d’haver un pacte
entre constitucionalistes. No tinc

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

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

des de la presó. I en el cas d’Ernest
Maragall, el mateix. Només pensa
en el procés. Barcelona no els inte-
ressa. El pacte de la vergonya, aquí,
ja el tenim i és el vot contra la Cons-
titució del 78. No em puc imaginar
un pacte entre els socialistes i els
separatistes o el populisme d’es-
querres.

Parlant de pacte de la vergonya,
l’etiqueta s’ha fet servir pel de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia. S’ha
plantejat renunciar a l’aliança
amb Ciutadans?
És que no hi ha hagut pacte. S’ha
de ser precís.

Ciutadans tenia el poder d’evitar
que Vox tingués la clau...
Tothom tenia el seu poder. Jo parlo
clar. Amb mi no hi haurà mai pac-
tes amb l’extrema dreta, els popu-
listes d’esquerres, el nacionalisme
i el separatisme. Ciutadans és un
partit liberal, progressista i euro-
peista i no m’he plantejat mai re-
nunciar al seu suport.  

Ciutadans no és un partit nacio-
nalista espanyol?
És un partit que va néixer a Catalu-
nya contra el nacionalisme i la cor-
rupció, un dels elements més
importants del procés. Per a mi és

un honor tenir el suport de Ciuta-
dans i d’Inés Arrimadas. 

Una acusació que se li fa és que
és el candidat de les elits. Vostè,
però, respon que també ho és de
les classes mitjanes i populars. És
compatible defensar els interes-
sos d’uns i altres, sovint contra-
dictoris?
Primer de tot, soc l’únic que puc
mostrar el suport del partit gua-
nyador de les últimes eleccions ca-
talanes. En segon lloc, la crítica a les
elits és l’ADN del populisme. La
meva concepció de les elits inclou
el talent, les startup, la cultura, l’es-
port... Una ciutat necessita elits. El
populisme sempre busca enemics,
però la societat civil barcelonina ha
construït aquesta ciutat. Des de fa
molts anys la burgesia ha fet la ciu-
tat. Sense ella no hi hauria el Liceu,
el Palau de la Música... I tot amb la
gent humil, el poble. 

Repetim: es pot defensar alhora
els interessos d’uns i altres?
Aquesta gent que parla de les elits
són els que durant quatre anys no
han fet res quan les dades mostren
unes desigualtats impressionants.
Jo vull ser l’alcalde de tots, dels bar-
ris humils i populars, i dels que han
d’invertir per ajudar la ciutat.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas

“La burgesia 
ha fet la ciutat: 
no hi hauria el
Liceu, el Palau
de la Música...”
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3Parlem de seguretat, que serà
una gran qüestió de la campa-
nya. Vostè, en una de les seves
cartes públiques, veu problemes
en 25 barris de la ciutat. Tan greu
creu que és la situació?
Vostès què en pensen?

A nosaltres ens pertoca fer la pre-
gunta, no respondre-la.
[Somriu]. A Barcelona es van come-
tre 200.000 delictes el 2018. La inse-
guretat ha crescut un 20% en un any.
Hi ha un furt cada cinc minuts i la in-
seguretat és el problema número 1.
Es veu al Baròmetre Municipal. 

Vostè sap, però, que el Baròme-
tre expressa sensacions, estats
d’ànim, que sovint no es corres-
ponen amb la realitat objectiva.
Si el Baròmetre diu que la gestió de
Colau és òptima, tothom dirà que és
un fet, no? [Somriu]. Amb la insegu-
retat, les sensacions s’ajunten amb
els fets. I el problema no és només
al Raval. La Barceloneta, Bon Pastor,
el Poblenou... Nou Barris és el lloc on
hi ha més ocupacions de pisos... I a
banda de fets i sensacions, els bar-
celonins també expressen una altra
preocupació: el desordre general. La
sensació, de vegades, és de caos.

Caos?
És que la gestió de Colau ha ferit
l’orgull dels barcelonins. I la insegu-

retat és una desigualtat més per a
la gent humil, les dones, la gent
gran, els joves que poden ser vícti-
mes del tràfic de drogues... Aquest
últim ha tornat: cocaïna, crac, hero-
ïna... La prostitució és un fenomen
molt preocupant... El top manta... Hi
ha un efecte crida. Si soc alcalde,
augmentaré els efectius de la Guàr-
dia Urbana en 1.000 o 1.500 agents.

També és una proposta que fa el se-
nyor Collboni. Veu com ens podem
entendre? [somriu].

Maragall diu que “la resposta
simple de més autoritat, més llei
i més ordre és la pitjor per als
problemes de seguretat”.
Això és una vella concepció de la
ideologia que ell representa. No
entén el que passa a la ciutat. Està
fora de joc. Pasqual Maragall, en
canvi, ho va entendre. Necessitem

autoritat, ordre i confiança. I això és
compatible amb polítiques socials,
però la concepció que no necessi-
tem autoritat i ordre és el que fa
créixer el populisme d’extrema
dreta. Una societat sense ordre és
la llei de la selva. Hi ha dues con-
cepcions de la ciutat: la de Mara-
gall, Colau i altres i la meva.

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

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

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

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

Parlant dels comerciants... Com
veu el sector? Quines mesures
creu que s’han d’aplicar per afa-
vorir-lo? Fa temps que no passa
pel seu millor moment.
Els comerciants se senten poc con-
siderats i castigats per l’Ajuntament,
com un enemic. Em reuneixo molt
amb els grans eixos comercials.
He parlat tant amb els comer-
ciants de Via Júlia de Nou Barris
com amb els de la Diagonal o el
passeig de Gràcia. 

Què els ha promès si arriba a
l’alcaldia?
Que canviarem les normatives. Per
exemple, hi ha d’haver un acord
intel·ligent i no burocràtic sobre el
tema de l’espai públic, de les ter-
rasses. O ajudar amb la il·lumina-
ció. L’Ajuntament ha de ser un aliat
perquè la ciutat faci goig. El lema
de ‘Barcelona posa’t guapa’ ha de
tornar. I després, tornar a treballar
en aquella proposta del PSC per
ajudar el comerç amb un pacte
públic-privat. No és tan compli-
cat... Cal confiança i acabar amb la
política de fer del comerciant un
enemic.

Un altre tema latent és el de l’ha-
bitatge. Molts veïns reclamen el
dret a viure al barri on han viscut
sempre. Creu que aquest dret
existeix o la gent ha d’assumir
que en una ciutat com Barcelona
hi ha barris on mai més serà pos-

sible viure amb els preus de fa
anys?
No hauria de ser així. Hi ha un dret,
que és gairebé un dret humà, a
tenir un habitatge. En certa ma-
nera, entenc el dret de la gent a
voler-se quedar al seu barri, a no ser
expulsada. Crec que cal canviar
profundament el model d’habi-
tatge espanyol, que és de propie-
tari. Falta un sector públic-privat
molt potent d’habitatge social o
protegit. Per això, totes les mesures
demagògiques d’últim moment
són perilloses perquè poden tenir
conseqüències negatives.

Parla del 30% d’habitatge prote-
git a les noves promocions?
Sí. Entenc la idea. A França es va
imposar el 25 o el 30% d’habi-
tatge social a cada ciutat, però no
a cada nova promoció. Això últim
és gairebé un impost addicional
que haurà de pagar la resta del
mercat immobiliari en l’altre 70%
dels preus, en forma d’augment.

Colau menteix perquè parla del
30% per al lloguer social però a la
norma aprovada no es parla de
lloguer. D’altra banda, a Barcelona
hi ha 84 solars amb possibilitat de
construir-hi. També es pot cons-
truir més alt. I es tracta d’una po-
lítica que ha de ser integrada amb
l’Àrea Metropolitana. Entre quatre
i vuit anys es poden fer 20.000 ha-
bitatges. I sobretot no canviar les
polítiques cada dos per tres. 

El lloguer ha augmentat molt en
els últims anys.
L’única manera de fer baixar el
preu del lloguer és construir més.
Reconec que no és fàcil fer baixar
el preu al centre. Per altra banda, es
pot pensar que el fet que de vega-
des el preu del metre quadrat de
Barcelona sigui més barat que el
de Madrid és millor per a la gent,
però no. Això només vol dir que
s’està desvalorant la ciutat.4

“Ernest
Maragall no
entén el que
passa a la ciutat,
està fora de joc”

“El futur de
Barcelona 
no es pot
planificar
des de la presó”
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–Què en pensa del pacte de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia?

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

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

–Tothom tenia el seu poder.

–S’ha plantejat renunciar 
a l’aliança amb Ciutadans?

–No, mai. És un partit liberal,
progressista i europeista. 
És un honor tenir el seu suport.

3Una de les seves banderes és
la de ser l’alcalde del bilingü-
isme. L’última Enquesta de Ser-
veis Municipals mostra que el
57% dels barcelonins tenen el
castellà com a llengua habitual,
mentre que en el cas del català
la xifra se situa al 39%. Sembla
que haurà de lluitar més pel ca-
talà que pel castellà.
Veuen el que els deia de les dades
municipals? [somriu]. Al carrer, ca-
talà i castellà, que són una riquesa
cultural increïble per a la ciutat,
comparteixen espai. Això a França
sempre ho vaig destacar.

Allà la visió de les llengües és di-
ferent. El català ha quedat mar-
ginat.
Bé, és una altra història. Jo sempre he
parlat català a casa meva, he somiat
en català i francès... Però tornant
aquí, cal diferenciar el que passa al
carrer, on conviuen perfectament,
del que passa a les institucions, on
de vegades no hi ha un equilibri real.

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

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

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

portant i tothom s’ha de sentir
ben representat.

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

[Silenci].
Sempre he pensat que hi ha dues
solucions que no funcionen: el mur
i l’obertura absoluta. Hi ha una frase
molt important, d’un polític socia-
lista francès, Michel Rocard, que diu:
“França no pot acollir tota la misè-
ria del món però ha de fer el seu
deure”. Aquesta frase és molt im-
portant. Jo sempre faig la distinció
entre el refugiat polític i la immigra-
ció econòmica. La gent que marxa
del seu país per raons econòmi-
ques l’entenc, i pateix, sobretot els
que travessen el Mediterrani. Però,
si no fem la distinció, acabem amb
el dret del refugiat.

I què proposa?
Primer, tenir clar que és una polí-
tica europea, quan no és global.
Segon, que el continent del futur
és Àfrica, i per a Barcelona això és
molt important. Per tant, sempre
hem de ser una ciutat que aculli
els refugiats, però al mateix temps

ser capaços d’acollir els immigrats
econòmics, i això són polítiques
estatals. Necessitem mà d’obra,
pot ser que la nostra demografia
necessiti immigració... Hem de
parlar d’on, com ho fem... Els es-
tats també tenen el deure d’ex-
pulsar part de la immigració
il·legal, cosa que s’ha de fer res-
pectant els drets humans. Són po-

lítiques molt complicades però
que són imprescindibles. 

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

són per a tots els barcelonins. Per
integrar el millor possible s’ha de
gestionar la immigració. França és
un gran país d’immigració i Espa-
nya ho comença a ser. Demano
que se m’escolti sobre com es ges-
tiona tot això per no convertir, que
no és el cas encara, ciutats o barris
en guetos. És el que vull evitar per
a Barcelona. Treballaré amb totes
les comunitats de la ciutat, les
quals han de tenir una veu potent
en la presa de decisions. 

Si arriba a l’alcaldia, quina serà
la seva primera decisió?
N’hi haurà tres. Una és la seguretat:
discurs, mesures i restaurar l’ordre
públic. Segon, que no ho hem co-
mentat, enviar el missatge que Bar-
celona és business friendly, una
ciutat que és la quarta millor del
món per treballar-hi. Fer un discurs
per captar empreses. I la tercera,
nomenar un regidor que impulsarà
un pla molt potent per ajudar els
barris més humils amb polítiques
socials. I, de fet, hi ha una quarta
decisió simbòlica que em sembla
important.

Quina?
Té a veure amb el consens que hi
ha sobre els Jocs Olímpics d’Hi-
vern. Aprofitant això, hi ha un per-
sonatge que no li hem donat la
importància que ha tingut per a la
història de la ciutat: Joan Antoni
Samaranch.

Una figura controvertida.
És un home que va tenir el seu pas-
sat però vull que Barcelona li dedi-
qui un espai. Ell va permetre la
Barcelona moderna amb els Jocs
Olímpics del 92.<

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

“El comerciant
se sent castigat
pel consistori,
com si fos un
enemic”

“El top manta
a Barcelona està
institucionalitzat,
cosa que el fa
un cas únic”

“Defensaré el dret de les famílies 
a educar els seus fills en castellà”

Entrevista
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SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el passat
20 de febrer  dues persones
durant un operatiu policial que
va permetre desmantellar el
primer narcopis detectat al dis-
tricte, situat al carrer Còrsega. 

Segons va explicar la policia
catalana en un comunicat, des
del pis es distribuïen i consu-
mien diferents substàncies es-
tupefaents, com ara pastilles
d’èxtasi i metamfetamina. Així
doncs, l’operatiu va permetre
detenir una dona de 35 anys de
nacionalitat portuguesa i un
home de 45 anys de nacionali-
tat espanyola. 

La policia també va requisar
diners en efectiu i eines per
manipular les drogues. De fet,
l’home va ser detingut quan la
policia ja estava acabant l’ope-
ració, ja que es va presentar al
pis  perquè desconeixia que es-
tigués produint l’operació poli-
cial. L’home duia a sobre una

balança de precisió i pastilles
d’èxtasis i ketamina. 

DES DE PRINCIPIS D’ANY
En el comunicat, els Mossos
d’Esquadra també van expli-
car que la investigació va co-
mençar després de rebre di-
verses informacions que els
alertaven que a la finca hi havia
un pis ocupat. Va ser després de
rebre aquestes informacions

que els Mossos van posar en
marxa un dispositiu de vigilàn-
cia, que va permetre confirmar
que el narcopis funcionava des
de principis d’any.

PREOCUPACIÓ AL BESÒS
D’altra banda, entitats veïnals del
Besòs fa temps que denuncien
que, d’ençà de les operacions po-
licials al Raval, el consum de dro-
ga al carrer ha crescut.

L’operació dels Mossos es va fer el 20 de febrer. Foto: Mossos d’Esquadra

Els Mossos desmantellen 
el primer narcopis a Sant Martí

» El pis era al carrer Còrsega i funcionava des de principis d’any
» La policia deté dues persones i requisa diferents drogues i diners

Mor un noi de 23 anys després
d’una baralla al Poblenou

SUCCESSOS4Un noi de 23 anys
de Mali, Mamadou Haidara, va
morir la matinada del 8 de febrer
al carrer Almogàvers, a l’exte-
rior de la discoteca Razzmatazz,
després de rebre una pallissa per
part d’un grup de persones amb
les quals s’hauria enfrontat.

De moment la investigació se-
gueix oberta i la policia no ha de-
tingut ningú. Segons van publi-
car diversos mitjans, els amics del
noi expliquen que el jove havia
anat el 8 de febrer a Razzmatazz
amb un amic, tot i que des de la
discoteca neguen que el jove hi
entrés, ja que no permeten l’en-
trada a la gent que practica la ven-

da ambulant. De fet, segons pu-
blica el diari Tot Barcelona, la ba-
ralla hauria estat entre una vin-
tena d’homes de nacionalitat pa-
kistanesa que haurien atacat amb
pals i ganivets amb un altre noi
asiàtic. Haidara també hauria
tingut una picabaralla verbal
amb un integrant del grup de pa-
kistanesos. Un amic d’Haidara
que l’acompanya hauria aconse-
guit fugir, mentre que Haidara va
ser trobat a terra inconscient.

Una de les hipòtesis, segons el
Tot Barcelona, seria una baralla
el control del territori entre dife-
rents col·lectius que es dediquen
a la venda ambulant. 

Denuncien un augment 
de la inseguretat a la Verneda
SEGURETAT4Veïns de la Ver-
neda han denunciat a Línia
Sant Martí una onada de roba-
toris en diferents comerços del
barri des de principis d’any.

Un dels veïns de la zona de-
nuncia que durant aquest 2019
hi ha hagut robatoris, la majo-
ria d’ells de nit. Alguns dels co-
merços que van patir els roba-
toris són el Forn de Pa Tu Dul-
ce  Momento (carrer Cantà-
bria), la fruiteria Perla (carrer de
l’Agricultura), el Centre Veteri-
nari Central del Pinso (carrer
Huelva), la perruqueria i centre

d’estètica Blau Marí (carrer Me-
norca), la perruqueria Ke Pels
(carrer Agricultura), la vermu-
teria Sifón Sifón (Gran Via) i el
Hair-Tattoo Black Room (carrer
de Torà). 

El mateix veí que denuncia
aquests fets afirma a aquesta
publicació que “no es nota la
presència de la policia de barri,
més enllà dels cartells on s’a-
nuncia la seva arribada al dis-
tricte” i afegeix que la Verneda
“necessita més seguretat perquè
la majoria dels veïns ens sentim
desprotegits”.

Processat l’eximam de la
mesquita del Clot per abusos
ABUSOS4Un jutjat de Barcelo-
na ha processat l’eximam de la
mesquita Hamza del Clot, Ab-
deslam E. J., per un presumpte
delicte d’agressió sexual contra un
menor de 13 anys.

Tal com va avançar El Perió-
dico el passat 7 de febrer, l’imam
aprofitava les lliçons sobre l’Alcorà
per abusar del menor. Segons la
informació publicada pel diari
El Periódico, l’home hauria arri-
bat a penetrar analment el menor

quan era l’imam de la mesquita.
Segons la documentació del Jut-
jat d’Instrucció número 16, hi ha
“indicis racionals” per suposar que
l’any 2017, després d’haver in-
tentat penetrar dues vegades el
menor, l’home ho va aconseguir
en un tercer intent. Segons l’acu-
sació pública, la violació es podria
haver repetit una segona vegada.
Després dels fets el menor, una re-
visió mèdica va detectar seqüeles
físiques i psíquiques al menor.

Última hora | Incendi en un pis del carrer Concili de Trento
Dimecres 27 de febrer a la tarda, just al tancament d’aquesta edició, es va declarar un incen-
di al 5è pis de l’edifici situat al número 118 del carrer Concili de Trento. Diverses dotacions

dels Bombers i del SEM es van desplaçar al lloc dels fets. Es desconeixien més detalls.  
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La superilla del Poblenou,
banc de proves per al 5G

TECNOLOGIA4La superilla del
Poblenou ha estat l’espai escollit
per l’Ajuntament i la Fundació
Mobile World Capital per provar
la plataforma europea 5G FLA-
ME, que permet el desplega-
ment i l’avaluació de serveis
multimèdia per a, principal-
ment, petites i mitjanes empre-
ses i el teixit local.

La plataforma FLAME per-
met monotoritzar, a partir de la

tecnologia 5G diferents serveis
multimèdia, com per exemple la
transmissió eficient de contingut
audiovisual als usuaris, oferir
serveis de realitat augmentada a
nivell de carrer o la divulgació rà-
pida de contingut multimèdia
capturat al carrer.

D’altra banda, també es pro-
varà un projecte que preveu mi-
llorar la qualitat de vida de la gent
gran a través de la tecnologia. 

La Diputació aporta 28 milions
per a les obres de les Glòries

URBANISME4El president de
la Diputació de Barcelona, Marc
Castells, i el diputat de Presi-
dència, Serveis Generals i Rela-
cions amb la ciutat de Barcelo-
na, Jordi Martí, van visitar el
passat 26 de febrer les obres del
nou Auditori Albert Einstein al
Paranimf de l’Escola Industrial.
Després de la visita, Castells i
Martí van fer un repàs de les
principals inversions que la Di-
putació fa a la ciutat. Una de les
més importants és la que es fa a
les Glòries, on l’entitat destina 28
milions en el marc de la trans-
formació de la plaça.

Durant la visita, Martí va des-
tacar que la Diputació de Barce-

lona “és un soci molt important
de primer nivell, no sempre prou
conegut per la ciutadania”. Mar-
tí va afegir que l’entitat “no només
té la voluntat de col·laborar lleial-
ment amb l’Ajuntament de Bar-
celona, sinó que el que vol és pro-
jectar-se cap al futur”. En el cas
de les Glòries, el diputat de Pre-
sidència va destacar que l’apor-
tació econòmica al projecte de les
Glòries permet a la Diputació
formar part “d’una de les més
grans transformacions urbanís-
tiques que es farà en el present i
el futur a la ciutat”. 

En el cas del districte, la Di-
putació ha aportat 23 milions per
al nou Campus Diagonal Besòs.

MEMÒRIA HISTÒRICA4La gent
que va ser afusellada al Camp
de la Bota durant la dictadura
franquista ja té el seu espai de
memòria. L’Ajuntament de Bar-
celona, juntament amb el de
Sant Adrià de Besòs, va pre-
sentar el passat 24 de febrer el
nou espai memorialístic de l’an-
tic mur d’afusellaments que va
quedar submergit amb les obres
del Fòrum: un mural amb els
noms i cognoms de les 1.706
persones executades entre el
1939 i el 1952. 

El projecte, organitzat prin-
cipalment per l’Ajuntament de
Barcelona, s’emmarca en la com-
memoració del vuitantè aniver-
sari de l’entrada de les tropes
franquistes a Barcelona i Sant
Adrià, així com de l’inici de la re-
pressió sistemàtica i de les exe-
cucions sumaríssimes.

OBRA DE FRANCESC ABAD
El ‘Parapet de les executades i
executats 1939-1952’ (nom que
s’ha posat a l’espai memorial) és
obra de l’artista Francesc Abad
i és en un mur del parc del Fò-
rum. L’acte d’inauguració va
comptar amb les actuacions mu-
sicals d’Andrea Motis, Rusó Sala,
Sabor de Gràcia i Brodas Bros,
així com amb les paraules de l’al-

caldessa de Barcelona, Ada Co-
lau, i de l’alcalde de Sant Adrià,
Joan Collau. Tots dos van fer

ofrenes florals al monument.
Durant la seva intervenció, l’al-
caldessa Colau va afirmar que “és

increïble que hagin hagut de
passar 40 anys perquè arribi
aquest reconeixement”, al mateix
temps que va destacar que “és es-
sencial per a la democràcia llui-
tar per recuperar la memòria”.
Colau va voler deixar clar que la
política relacionada amb la me-
mòria històrica “és prioritària” i
va destacar que cal “lluitar con-
tra la impunitat franquista”. 

També s’hi va convidar fa-
miliars de les persones afuse-
llades i l’activista sabadellenca
antifranquista durant la dicta-
dura María Salvo. 

El monument inaugurat al Fòrum. Foto: Ajuntament

Homenatge a les persones
executades al Camp de la Bota

1.706
persones van ser
executades a la ciutat
de Barcelona entre 
els anys 1939  i 1952
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Reclamen que la iniciativa per ampliar la xifra de pisos protegits s’apliqui a més municipis

Un 30% arreu del país?
HABITATGE/ La Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca de Barcelona (PAH), l’Observa-
tori DESC, la Federació d'Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) i el Sindicat de Llogaters i Llogateres,
les entitats impulsores de la iniciativa que
reclama que el 30% de tots els pisos nous
que es construeixin siguin habitatges pro-
tegits, volen que aquesta victòria en la ma-
tèria d’habitatge que es va aconseguir a la
ciutat el passat mes de desembre també es
pugui aplicar a la resta de pobles i ciutats
de Catalunya. 

Per tal de poder fer-ho (les entitats as-
seguren que mentre durava la tramitació,
diversos col·lectius i municipis de la resta
del territori es van interessar per poder
aplicar-la), a finals del mes passat van en-
llestir un kit o manual d’instruccions per
donar suport a totes les entitats i movi-
ments socials de Catalunya que vulguin
exigir als seus municipis l’aprovació de la
mesura. I per explicar el projecte encara
millor, les entitats van organitzar un taller
a l’edifici de la Lleialtat Santsenca, al barri
de Sants, durant la tarda del passat dis-
sabte 9. En aquesta sessió van participar
membres de la PAH, del Sindicat de Lloga-
ters i Llogateres i de l’Observatori DESC
que van explicar quins passos van fer en el
seu procés de lluita per aquesta fita.

L’objectiu del manual és ajudar aques-
tes iniciatives i fomentar-ne d’altres expli-
cant com s’ha de fer el procés d’impuls,
tramitació i aprovació d’aquest 30% per-
què no sigui l’excepció sinó la norma, tal
com preveu la Llei del dret a l’Habitatge de

Catalunya. En aquest kithi ha tot el que les
entitats consideren rellevant, tant des del
punt de vista jurídi, com de les perspecti-
ves de comunicació, de relació amb els po-
lítics, de negociació i, fins i tot, directrius
per fer pressió al carrer.

Els impulsors d’aquest material denun-
cien que, a Catalunya, cada dia hi ha 60
desnonaments oberts i que, a la ciutat, la
quantitat d’habitatge públic que hi ha ac-
tualment és d’un 1,5%, i apunten també
una pèrdua en la quantitat d’habitatge
protegit barceloní, que podria rondar el
40%, però que per culpa de les vendes
continua minvant. En aquest sentit, posen
com a exemple estats com els Països Bai-

xos, Dinamarca o Àustria, que protegeixen
el dret a l’habitatge de la majoria de la seva
població, al mateix temps que abaixen els
preus de mercat.

Les entitats conclouen que no es pot
deixar la creació del parc protegit en mans
dels pressupostos públics, perquè no arri-
ben als nivells necessaris, i asseguren que
també cal implicar-hi el sector privat. i ins-
ten la Generalitat a incloure el 30% en el
nou Pla Territorial de l’Habitatge.

URBANISME/ L’Associació de Veïns de la Sagrada Famí-
lia va presentar, a finals del passat mes de gener, diver-
ses al·legacions contra l’acord que l’Ajuntament i el Patronat
de la Sagrada Família van signar el passat 18 d’octubre.

Des de l’entitat veïnal denuncien que la modificació
dels plans urbanístics que han pactat el consistori i el Pa-
tronat no especifica com s’acabarà la façana de la Glòria.
Aquesta qüestió genera polèmica perquè el Patronat vol
construir una gran escalinata al carrer Mallorca, cosa que
implicaria l’expropiació de diferents edificis, ja que el Pla
General Metropolità qualifica l’espai com a zona verda. 

En una roda de premsa, Joan Itxaso, responsable de
les qüestions urbanístiques de l’entitat, va denunciar que
la modificació del pla urbanístic fa referència als canvis al
carrer de Provença  –el Patronat preveu fer créixer el tem-
ple dos metres i mig a la vorera mar – però no als del ca-
rrer de Mallorca, que són molt més substancials. Segons
Itxaso, tot i que l’Ajuntament va dir que aquesta qüestió
es tractarà més endavant, hi ha una estratègia “per forçar
la llei a trossets”.

Per últim, des de l’entitat es van manifestar contra l’am-
pliació del temple el passat dia 16 de febrer. Els veïns te-
nen previst allargar les  mobilitzacions  fins a les eleccions
municipals.

Al·legacions veïnals a l'acord entre 
la Sagrada Família i l'Ajuntament HABITATGE/ “Davant la vulneració de drets hem dit prou

desnonaments oberts. Volem acabar amb aquestes pràc-
tiques despiadades inhumanes que provoquen més angoixa
i patiment a les famílies”. Aquestes paraules resumeixen l’es-
perit de la campanya Prou desnonaments oberts, que la PAH
va presentar el passat 15 de gener amb un acte públic al
davant de la Ciutat de la Justícia.

En un manifest, la PAH denuncia que aquests desno-
naments sense data “incompleixen la legalitat, donat que
la possibilitat de fixar desnonaments en dates obertes no
es troba recollida a cap norma” i que “malgrat la claredat de
la llei, veiem un increment en l’exercici d’aquesta pràctica
arbitrària dels tribunals que neix per accelerar els desno-
naments i boicotejar la desobediència civil”. La plataforma
crida a la participació veïnal per intentar frenar-los.

Presenten la campanya
‘Prou desnonaments oberts’

Les entitats volen que 
la Generalitat inclogui 
el 30% en el nou Pla

Territorial de l’Habitatge
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MOBILITZACIÓ/ El passat dis-
sabte 2 al matí, Marea Pensionista
va tornar a organitzar una pro-
testa per reclamar unes pen-
sions dignes. El punt de trobada
de la concentració organitzada
pels pensionistes va ser la plaça
de la Universitat, al punt de les 11.
En la manifestació, a banda de ju-
bilats de la ciutat, van participar-
hi persones arribades de Cas-
telldefels, Gavà, Granollers, Mar-
torell, Viladecans, Vallirana o Sant
Vicenç dels Horts, entre altres.

Poca estona després, la mar-
xa va començar a caminar cap a
l’edifici central de la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social, situat
al carrer d’Aragó.

Nova manifestació
per reclamar unes
pensions dignes

SERVEIS/ La plataforma Aigua és Vida i la
FAVB, les dues entitats que han lluitat més
perquè s’impulsi una consulta als veïns per
plantejar la remunicipalització de l’aigua,
han sol·licitat al Consell Assessor de Trans-
parència, Participació i Acció Social d'Agbar
que insti l’empresa a retirar les demandes
que la multinacional francesa Agbar-Suez i
la Cámara de Concesionarios y Empresas
del Sector Público han presentat al Jutjat
Contenciós Administratiu 3 i 11 de la ciutat
i que volen evitar que es pugui fer aquesta
consulta ciutadana (que es faria conjunta-
ment amb el possible canvi de nom de la
plaça d’Antonio López). 

Les entitats consideren que és el mo-
ment de canviar “la gestió de l’aigua a la
ciutat, que sempre s’ha decidit en despat-

xos i de forma opaca” i que “una gestió pú-
blica i democràtica és l’única forma de
gestió de l’aigua que garantirà en un futur
el Dret Humà a l’Aigua”, i demanen que hi
hagi un control públic i ciutadà.

Aigua és Vida i la FAVB creuen que les
denúncies que s’han interposat són “un
nou atac a la democràcia” i que l’actitud
de l’empresa és “una clara mostra de com
la transnacional francesa sap que la ciuta-
dania no vol que es faci negoci i s’extre-
guin beneficis milionaris amb un dret
humà com és l'aigua”.

El comunicat conjunt torna a instar el
Consell Assessor a retirar els contenciosos
i a “deixar de dificultar l'aprofundiment
democràtic“ que les entitats de la ciutat
han treballat durant anys.

La FAVB vol que Agbar retiri les
demandes per evitar consultes veïnals

URBANISME/ L’Associació de
Veïns del barri de Porta, al dis-
tricte de Nou Barris, té la intenció
d’accelerar la seva reivindicació
relacionada amb els horts de
Maladeta, situats en un solar de
propietat privada d’aquest mateix
carrer. Fa més de 10 anys un
grup de jubilats va decidir ocupar
l’espai per donar-li una utilitat. Els
veïns fa temps que reivindiquen
que el solar sigui públic i servei-
xi perquè s’hi facin equipaments.

La problemàtica es remunta
a l’any 2004, quan es van expro-
piar els solars del carrer en el
marc del procés de remodelació
del barri. La intenció era cons-
truir-hi blocs de pisos.

Els Veïns de Porta
protestaran pels
horts de Maladeta

EDUCACIÓ/ La Plataforma per
l’Educació Pública del Poblenou
va celebrar, el passat dissabte 2,
una nova festa reivindicativa i una
cercavila pel barri per protestar
contra la massificació a les esco-
les públiques.

L’espai de la cruïlla de la ram-
bla del Poblenou amb el carrer de
Pere IV es va anar omplint, a par-
tir de les 11 del matí, amb des-
enes de persones, que van tornar
a reclamar la creació de més línies
per millorar la qualitat de l’en-
senyament.

La jornada va acabar amb la
cercavila pels carrers del barri i la
festa reivindicativa, que es va
celebrar a Can Saladrigas.

El Poblenou
protesta contra la
massificació escolar

Satisfacció entre les entitats per 
l’acord per la futura unió del Tram

MOBILITAT/ El 25 de gener del
2019 ja és una data que queda
marcada, per sempre més, en la
història de la mobilitat de la ciu-
tat. I és que en la primera sessió
plenària de l’any es va desblo-
quejar la unió del tramvia per la
Diagonal, una iniciativa que ha
estat en el debat públic i polític
durant més d’una dècada. La ini-
ciativa tira endavant gràcies als 24
vots de l’equip del govern d’Ada
Colau, d’Esquerra, del PSC i dels
regidors no adscrits Gerard Arda-
nuy i Juanjo Puigcorbé. En canvi,
els 17 regidors del PDeCAT, del
Partit Popular i de Ciutadans van
votar-hi en contra. De moment
no s’han fixat terminis concrets
(les eleccions municipals són im-
minents), però la decisió ha gene-
rat una enorme satisfacció entre
les entitats que defensaven la
connexió dels dos extrems.

D’aquesta manera, Unim els
Tramvies, la Plataforma Pel Trans-
port Públic, la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire o la FAVB, entre
altres, van voler compartir la seva
felicitat amb comunicats i missat-
ges a les xarxes socials aquell ma-
teix divendres, pocs moments
després que es confirmés que el
projecte tirava endavant.

De fet, el president de la Plata-
forma Pel Transport Públic,  Ricard
Riol, que era un dels assistents a la
sessió al Saló de Cent, va ser un
dels que va mostrar la seva alegria
d’una forma més efusiva. Riol,
amb un gran somriure, duia una
maqueta d’un tramvia i es va aixe-
car del seu seient per simular la fu-
tura unió.

Aquesta satisfacció, però, és
compartida més enllà de la ciutat.
I és que a Sant Adrià i Badalona, les
dues ciutats on també arriba el
Trambesòs, o a Esplugues i Sant
Just Desvern, els municipis per on
passa el Trambaix, també s’ha
rebut amb optimisme aquesta no-
tícia, una sensació positiva com-
partida també per la CONFAVC.

2020, PUNT DE PARTIDA?
Ara, doncs, falta que es passi de
les decisions a les accions. En
aquest sentit, durant la primera
setmana d’aquest mes, l’Ajunta-
ment va demanar a l’Autoritat del

Transport Metropolità (ATM) que
publiqui l’estudi informatiu sobre
la unió que es va elaborar el 2017.
La intenció de l’actual govern mu-
nicipal seria començar les obres
durant l’any que ve.

“BRINDIS AL SOL”
Des de l’oposició, el PDeCAT va
definir l’acord com un “brindis al
sol” i va insistir en la seva aposta
pel bus elèctric. Ciutadans, per la
seva banda, va dir que “no és
prioritari gastar 600 milions”,
mentre que el PP va qualificar l’a-
cord de “gesticulació”.

La votació va tirar
endavant amb 

24 vots favorables
i 17 en contra
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EntrevistaPerfil | Una aposta per la renovació des de dins
Masià va entrar a la Cambra el 1998, al costat de l’expresident Antoni Negre. Després va formar part 
de l’equip de l’encara president, Miquel Valls, fins que es van distanciar. Ara vol modernitzar l’entitat 
des de la presidència. Haurà de guanyar les eleccions del 8 de maig (del 2 al 7, vot electrònic).

Ramon Masià / Candidat a presidir la Cambra de Comerç

Masià, economista i advocat, coneix bé la Cambra i com funciona. 
El primer que ha de millorar l’entitat, diu, és la comunicació.  “Si no

expliquem el que fem, serem una institució irrellevant”, afirma.

El seu lema és  ‘Anem per fei-
na’. Hi ha molta feina a fer a
la Cambra de Comerç?

Sí. La Cambra ha estat paralitzada
des del 2010. Necessita ser refun-
dada i repensada perquè reflectei-
xi el dinamisme empresarial. Volem
fer-la entrar al segle XXI.

Per aconseguir-ho han presentat
un pla de treball amb 11 punts.
Quins són els més importants?
Tres. Primer, la formació, que avui és

permanent. El segon, els autònoms
i les microempreses. El 97% de les
400.000 empreses que conformen la
Cambra són empreses d’una a nou
persones.I el tercer és la internacio-
nalització. Hem de facilitar els negocis
i la inversió, de Catalunya cap enfo-
ra i d’enfora cap a Catalunya. 

Barcelona és una gran ciutat tu-
rística. Vostè diu que la Cambra ha
de fer pedagogia sobre la rique-
sa que crea el turisme.
El turisme no s’ha de tractar com un
fet aïllat al marge de la ciutat. S’ha de
mirar com una activitat ciutadana,
que no hi hagi una diferència entre
nosaltres i ells.  Si es trenca aquesta

barrera, el ciutadà veurà que el tu-
risme és bo per a la ciutat. 

A la seva llista hi ha represen-
tants del petit comerç. ‘Anem per
feina’ és la seva candidatura?
Definitivament. El petit comerç és l’eix
vertebrador de la nostra candidatura
i sempre ha de ser el centre d’aten-
ció de la nostra acció. Ajuda molt a
enriquir el dia a dia de la ciutat. 

Quina és la seva aposta per re-
llançar-lo? No passa pel seu millor
moment...
Una part és la creativitat de l’em-
presari. Si no hi ha esperit empresa-
rial, no hi ha res a fer. Després hi ha

la importància de la formació, que la
Cambra l’ha de donar, i que ha d’in-
cidir en el fet de fer de la compra una
experiència interessant. Aquí és on
el petit comerç ha de demostrar la
seva professionalitat. On és imbati-
ble és en l’assessorament. 

Mirant la llista de candidats, tindrà
tres rivals més. Sembla que seran
unes eleccions disputades, però
també s’ha parlat de pactes.
Les eleccions són per això, perquè es
presenti tanta gent com vulgui. Dit
això, trobo a faltar programa en les
altres candidatures, mentre que no-
saltres l’hem treballat molt. Fa 20 anys
que estic vinculat a la Cambra i pen-

so que puc aportar coses junta-
ment amb els altres candidats. 

Un altre debat és si la Cambra ha
de tenir un perfil polític.
La Cambra fa política empresarial
però no ha de tenir un perfil polític. 

Venim d’un mandat prorrogat i
que va començar l’any 2002. Ara
s’estrenarà el vot electrònic.
Aquestes eleccions poden ser un
pas en la qualitat democràtica de
la Cambra?
Sí. El vot electrònic és el present. Però
cal aplicar-lo bé, de forma rigorosa,
perquè si no es pot donar peu a fraus
que enterboleixin les eleccions.

Albert Ribas
BARCELONA

“Hem de fer entrar la
Cambra al segle XXI”

CELEBRACIÓ4La celebració del
Carnaval és, després de les rebai-
xes, una de les dates importants de
l’inici d’any per al comerç local.

En aquesta línia, l’Eix Comer-
cial Encants Nous ha preparat una
campanya, que va del 28 de febrer
al 5 de març, que consisteix en el
sorteig d’una nit d’hotel i entrades
per a Port Aventura per a quatre
persones (dos adults i dos nens)
entre tots els clients que facin
una compra a les botigues asso-

ciades. El sorteig es farà el 6 de
març als Encants Nous. D’altra
banda, els dies 1 i 2 de març l’en-
titat col·locarà un ‘photocall’ a
l’entrada de València amb Dos de
Maig per tal que la gent es pugui
fotografiar amb la seva disfressa.

Qui també s’implica en la ce-
lebració del Carnaval és l’Eix Sant
Martí, que col·labora en la Rua
Carnavalesca del 2 de març i en
l’enterrament de la sardina del dia
6 del mateix mes. 

El comerç es torna a implicar
amb la celebració del Carnaval

Premis Restauració |Reconeixement especial per a Can Recasens
El restaurant Can Recasens, del Poblenou, va rebre un reconeixement especial en el marc de la
celebració dels Premis Restauració, que es van celebrar a mitjans de febrer. El guardó va servir
per reconèixer la trajectòria de 113 anys d’aquest restaurant situat a la rambla del Poblenou. 

ELECCIONS4La Fundació Bar-
celona Comerç i Barcelona Ober-
ta segueixen amb la seva ronda
de trobades amb els candidats a
l’alcaldia de cara a les eleccions
del mes de maig. Després de Ma-
nuel Valls (Barcelona Capital
Europea) i Josep Bou (PP), el
tercer protagonista va ser, el
passat 5 de febrer, Ernest Ma-
ragall (ERC).

Durant la primera part de la
seva intervenció, Maragall va
explicar als representants del
comerç que un dels seus objec-
tius és evitar que “Barcelona si-
gui una ciutat franquícia”. Se-
gons el candidat d’ERC, “aquests
formats comercials no poden
expulsar, ni substituir, ni con-
dicionar el comerç de proximi-
tat, que és el que realment defi-
neix la ciutat”.

Tot seguit, Maragall va apun-
tar que per al sector del comerç
és clau la posada en marxa de les
Àrees de Promoció Econòmica

Urbana, un model de col·labo-
ració públic-privat destinat a
millorar la gestió i facilitar la pro-
moció de zones urbanes i de
serveis. Per implementar-les, va
afegir Maragall, fa falta “inicia-
tiva política”.

TOP MANTA
Respecte d’una de les qüestions
que preocupa més els comer-

ciants, el Top Manta, Maragall va
afirmar que “qui garanteixi la so-
lució del problema del top man-
ta menteix”, ja que es tracta
d’un problema “d’una gran com-
plexitat social, estructural i glo-
bal”. Segons el candidat repu-
blicà, no hi ha una solució úni-
ca i cal “treballar la integració so-
cial i generar nous hàbits de ci-
visme entre els ciutadans”.

Maragall, entre els líders del comerç barceloní. Foto: Twitter (@eixosbcn)

Ernest Maragall vol evitar que
la ciutat sigui una “franquícia”



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

17 | 

líniasantmartí.catFebrer 2019



| 18

Esports

La mala ratxa que el Júpiter ar-
rossega des de finals del mes pas-
sat (dos empats i tres derrotes)
van precipitar la destitució de Ru-
bén García i l’arribada al primer
equip de Miguel López, l’entre-
nador que va aconseguir l’as-
cens el curs passat amb el Mar-
tinenc. La directiva va anunciar
el canvi a la banqueta del primer
equip el passat dimarts 26.

López és un dels tècnics més
experimentats del futbol de casa
nostra: ha passat pel Santfeli-
uenc, el Poble-sec, el Santboià (en
diverses etapes), el Manlleu, el
Prat, el Masnou i el Martinenc, i
també ha entrenat la Selecció Ca-
talana UEFA, i ara arriba per in-
tentar evitar el descens del con-
junt de la Verneda.

Ara mateix, després de 23 jor-

nades i de la mala dinàmica re-
cent de l’equip, el Júpiter és ca-
torzè, en posicions de descens,
però hi ha marge per reaccionar;
falten tres mesos de competició
i 11 partits per aconseguir l’ob-
jectiu i que el Júpiter no hagi de
jugar a Segona Catalana la tem-
porada que ve.

El calendari, a més, dona
uns 10 dies perquè López pugui

treballar sense haver de compe-
tir, ja que el primer cap de set-
mana de març no hi haurà jor-
nada. Així, doncs, l’estrena del
nou tècnic del Júpiter serà el di-
umenge 10 de març, a la Verne-
da, contra la UE Sant Ildefons. El
primer partit a domicili de l’e-
quip gris-i-grana amb López a la
banqueta serà el derbi contra la
Monta una setmana més tard.

López, en la seva darrera etapa al Martinenc. Foto: FCM   

El Júpiter fitxa Miguel López
per canviar el rumb de l’equip

» El conjunt gris-i-grana ja encadena cinc jornades sense guanyar
» L’equip és catorzè, amb 24 punts, a un de les places de salvació

L’Handbol Sant Martí es
fa fort als partits a la Verneda

HANDBOL4En aquest mes que
s’acaba, l’Handbol Sant Martí
ha guanyat la meitat dels partit
que ha jugat, i tots dos han estat
a la Verneda. Les victòries del
conjunt de Lorenzo Rueda con-
tra l’Amenabar de Zarautz(31-27)
i l’Atlético Novás (28-27) han ser-
vit perquè el conjunt de la Ver-
neda escali fins a l’onzena posi-
ció de Divisió de Plata.

El conjunt lila afronta ara el
darrer terç de la lliga, que durant
el mes que ve implicarà un des-
plaçament a Torrelavega, un
partit a casa contra l’Agustinos

d’Alacant, un viatge a Pontevedra
per jugar contra el Cisnes i, per
últim, un matx a la Verneda
contra el Puerto Sagunto.

MALA RATXA DEL POBLENOU
Una categoria per sota, l’Handbol
Poblenou viu un moment de for-
ma delicat. El conjunt poblenoví
només ha guanyat un partit
aquest mes (el primer) i ha caigut
fins a la dotzena posició.

Durant el mes de març, l’equip
visitarà l’OAR Gràcia, rebrà la
UE Sarrià de Ter i es desplaçarà
a la pista del Sant Cugat.

Un PobleNou en plena forma 
se situa a dos punts del tercer

El CN PobleNou de
Graham Smith va per-
dre el primer partit
que va jugar aquest

any, però d’aleshores ençà ha
encadenat cinc victòries que l’han
col·locat a només dos punts del
tercer, el CR Sant Cugat. Els dos
equips, però, s’hauran de veure
les cares en un partit ajornat de
la dinovena jornada de lliga, que
podria servir perquè els poble-
novins atrapessin el conjunt del
Vallès Occidental.

Abans, però, en el primer
partit del mes de març (el dis-

sabte 2), el conjunt d’Smith afron-
tarà la visita al camp del líder, el
Fénix Zaragoza, en l’examen més
dur de la segona volta. Els po-
blenovins són l’únic equip que ha
aconseguit derrotar els arago-
nesos (21-14 a la primera volta a
la Mar Bella).

A banda d’aquest partit i de la
visita del Sant Cugat al Poblenou,
la resta de reptes per als poble-
novins seran un altre partit a
casa contra el XV Babarians Cal-
vià (el penúltim classificat) i el
desplaçament a València per ju-
gar contra Les Abelles.

Atletisme | La zona del Fòrum serà l’escenari de la Unirun
El dia 3 de març es disputarà una nova edició de la Unirun, la cursa inspirada en la regata

Cambridge-Oxford en la qual els joves atletes corren defensant els colors de les universitats
on estudien. El recorregut, de 6.779 metres, tindrà la sortida i la meta al parc del Fòrum.

Pau Arriaga
LA VERNEDA

El Grup Barna destitueix 
el tècnic Jordi Balagué 

La d’enguany no
està sent una tem-
porada fàcil per als
dos sèniors del Grup

Barna, que són a la zona baixa
dels seus respectius grups de la
Copa Catalunya. 

Això, de fet, va provocar que
el passat dissabte 23, després de
la derrota després de dues pròr-
rogues contra el filial del CB Mo-
llet (101-106) el club anunciés la
destitució de Jordi Balagué, fins

ara tècnic del primer equip mas-
culí. L’equip, que és dotzè, juga-
rà els pròxims partits a la pista de
la UE Mataró o a la Nau del Clot
contra el Vedruna, entre altres.

Per la seva banda, el sènior fe-
mení encara l’últim terç del curs
amb una renda de quatre victò-
ries sobre la zona de descens, tot
i que la salvació no està garanti-
da. La visita del Sant Fruitós i el
viatge a Santa Coloma seran al-
guns dels seus pròxims partits.
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Llibres Teatre

El nou disc de Porto Bello, L'ull de la tem-
pesta (Música Global, 2019), ja és al ca-
rrer. La jove banda està preparada per
donar el tret de sortida a la gira de pre-
sentació, que començarà a la sala Apolo
de Barcelona el pròxim 10 d'abril.
Aquest estiu serà intens per als d'Altafu-
lla, que passaran de ben segur pels prin-
cipals festivals i festes majors del país.

Música Pelis i sèries

L'ull de la tempesta
Porto Bello

Literatura per a famílies
Un any més i ja en van nou arriba la gran cita de la literatura
i de les arts infantils i juvenils a Barcelona, el FLIC, un festival

d’experiències i creació literària per gaudir de la literatura i
les arts. Del 2 al 23 de març tindran lloc les propostes per a

famílies en els grans equipaments culturals de referència de
la ciutat: Museu del Disseny de Barcelona, Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Mercat de les Flors, MACBA i Filmoteca

de Catalunya. El primer punt d’interès serà el 2 i 3 de març al
Mercat de les Flors amb l’espectacle de dansa Ballar és cosa

de llibres. Trobareu més informació a la web del FLIC.  

B E R T O  R O M E R O

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un humorista i actor reconegut
Es va fer famós al programa d’Andreu Buenafuente

Presentar nous capítols de la seva sèrie 
‘Mira lo que has hecho’ estrena nova temporada

L’actor agraeix la resposta del públic
Molts espectadors han vist tots els capítols en pocs dies

QUÈ HA FET?

Dues famílies es troben a Lapònia per
celebrar Nadal i esperar l’arribada del
Pare Noel. Però la revelació d’un secret
trastocarà el que havien de ser unes
vacances idíl·liques. Aquesta comèdia
ens parla i ens fa reflexionar amb hu-
mor i intel·ligència sobre la veritat i la
mentida i l’educació dels fills.

Al Club Capitol de Barcelona.

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

Llibre guanyador dels Jocs Florals de
Barcelona del 2018. L’escriptor mallor-
quí torna a la seva poesia vital, sensual
i intuïtiva amb aquest poemari, amb el
qual es consagra com una de les veus
més importants de la poesia en català.
Al llibre, de Cara, establert a Manacor
des del 1967, repassa diverses medita-
cions escrites des del port on viu.

Quaderns del port
Hilari de Cara

Ruth Bader Ginsburg és una jove advo-
cada i mare que, amb l’ajuda del seu
marit, lluita per aconseguir la igualtat
entre dones i homes en el món del
dret. El film se centra en dues dècades
de la seva vida (entre 1950 i 1970). Poc
després, Ginsburg faria història sent la
segona dona que entraria a formar
part del Tribunal Suprem dels EUA.

Una qüestió de gènere
Mimi Leder

| Trials Rising Gold
Nova entrega de la saga d’Ubisoft per als fanàtics de les

motos de trial. La jugabilitat s’ha millorat de forma notable.

No t’ho perdis

Viu en línia

L’humorista Berto Romero viu un bon moment pro-
fessional. Per una banda, el programa de ràdio Nadie

sabe nadade la Cadena Ser, que comparteix amb
Andreu Buenafuente, fa anys que triomfa entre l’au-
diència i, per l’altra, la segona temporada de la sèrie
Mira lo que has hechoha aconseguit una bona aco-

llida entre el públic. Els nous capítols d’aquest úl-
tim projecte es van estrenar divendres 22 de febrer

a Movistar Series i molts espectadors van confes-
sar que durant el cap de setmana ja havien vist

tots els episodis. De fet, Romero va agrair la mara-
tó de la seva sèrie que havien fet molts seguidors
a través de les seves xarxes socials. Mira lo que has
hechoexplica l’experiència personal de Romero
en el món de la paternitat i compta amb ell ma-
teix com a protagonista de la trama. Una de les

novetats principals de la segona temporada és la
incorporació de Belén Cuesta i Núria Gago al re-

partiment d’actors i actrius de la sèrie.

Famosos

QUI ÉS?
La fitxa
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DIVENDRES 1 DE MARÇ
21:00 Joan Miquel Oliver, l’ex frontman d’An-
tònia Font, arriba al districte per presentar Elek-
tra, el darrer disc de la seva primera trilogia.
/ Sala Razzmatazz.

DIMARTS I DIJOUS
18:00 Continuen en marxa les sessions del ta-
ller de pintura que es van posar en marxa a
principis del mes passat. Les places són li-
mitades, cal inscripció prèvia. / Casal de Ba-
rri La Pau.

FINS AL 16 DE MARÇ
11:00 Cada dissabte, fins al dia 16 del mes que
ve, es faran noves sessions del curs anome-
nat Dolços, postres i altres bondats, a càrrec
de Silvia Inés Marchiano. / Casal de Barri Bac
de Roda - Poblenou.

DES DEL 28 DE FEBRER
Matí-Tarda El Col·lectiu Filomena (un grup d’ar-
tistes basades al districte de Gràcia) presen-
ten una exposició anomenada El cos que es
podrà visitar durant més d’un mes. / Casal de
Barri Verneda.

FINS AL 5 DE MARÇ
Matí-TardaDarrers dies en els quals està en mar-
xa el cicle d’exposicions i d’activitats El boom
de la publicitat, que vol mostrar la seva im-
portàntancia al llarg dels anys. / Museu del
Disseny de Barcelona.

DIJOUS 28 DE FEBRER
17:30 La companyia Pengim-penjam presen-
ta l’espectacle Filomena, emmarcat en el ci-
cle Lletra petita - El racó dels pares. / Biblio-
teca Poblenou-Manuel Arranz.

DILLUNS 11 DE MARÇ
18:00 Imagina l'Índia, una de les narracions del
cicle Lletra petita - Sac de rondalles, torna amb
la seva tercera jornada perquè els més me-
nuts descobreixin la cultura del país. / Bi-
blioteca Poblenou-Manuel Arranz.

DISSABTE 9 DE MARÇ
19:30 Partit d’handbol corresponent a la vint-
i-dosena jornada de la Divisió de Plata entre
l’Handbol Sant Martí i l’Agustinos d’Alacant.
/ Municipal de la Verneda.

La narradora Mercè Rubí s’encarrega-
rà de la sessió Gat i gat, en la parla del
Vallès Oriental. / Biblioteca El Clot - Jo-
sep Benet.

‘Gat i gat’, una proposta
narrativa de Mercè Rubí
Dijous 7 de març a les 18:00

En el marc de les jornades de l’Aula Di-
gital, el pròxim 14 de març es farà una
sessió monogràfica en la qual s’en-
senyarà a treure tot el profit a Twitter.
/ Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz.

Una sessió per treure-li
tot el partit al Twitter
Dijous 14 de març a les 16:00

El chico de la última fila, de Juan Ma-
yorga, farà la seva darrera funció des-
prés de gairebé un mes i mig a la Sala
Beckett. / Sala Beckett - Obrador In-
ternacional de Dramatúrgia.

‘El chico de la última fila’
s’acomiada de la Beckett
Diumenge 3 de març a les 18:00

Partit de futbol de la vint-i-quatrena
jornada del grup 2 de la Primera Ca-
talana entre el Júpiter i la UE Sant Il-
defons. / Municipal de la Verneda.

El Júpiter rebrà la visita
de la UE Sant Ildefons

Diumenge 10 de març a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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De nou les desigualtats s’ins-
tal·len en els barris històrica-
ment més desafavorits. De
nou els veïns i veïnes del
barri del Besòs-Maresme de-
nuncien que pateixen un pro-
cés de degradació semblant
al que es va viure durant els
anys 80. 

Des d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya hem de-
manat durant tot aquest
mandat al govern d’Ada Colau
un seguit de mesures per tal
de resoldre les necessitats ur-
gents però també de futur.
Des d’Esquerra Republicana
apostem per mesures a llarg
termini. No serveix fer el que
tots els governs municipals
han fet fins ara, no serveix in-
vertir en el que és immediat
per tal de tapar la situació ob-
lidant el futur. 

L’eix cultural de Sant Martí Lourdes Arrando
Consellera 
de Districte

d’ERC a 
Sant Martí

El candidat a l'alcaldia de
Barcelona per ERC asse-
gura que en el tema del
tramvia "s'ha negociat per
un retorn del benefici pú-
blic, sense soroll però amb
resultats tangibles. Si un
vol governar aquesta ciu-
tat ha de ser responsable i
passar del gest electoral al
bon govern".

Esquerra Republicana
ha votat sí a iniciar el pro-
cés d'unió del tramvia per
la Diagonal després que el
govern municipal hagi ac-
ceptat les millores propo-
sades. "Hem aconseguit
treballar per un retorn del
benefici públic, una revisió

de les tarifes tècniques i
una major participació de
TMB", assegura Ernest Ma-
ragall. 

Donat que els estudis
avalen la connexió de les
dues xarxes de tramvia
per la Diagonal, el Grup
Municipal d'Esquerra ha
aconseguit arribar a un
acord de consens amb di-
ferents formacions políti-
ques per tal d'instar l'ATM
a renegociar les condi-
cions del contracte amb
TRAM MET i així garantir
que la inversió no revertirà
en un benefici privat per a
l’empresa concessionària
sinó en un retorn favorable

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

com proposava Barcelona
en Comú, comprometent
el pressupost futur de l'A-
juntament, sinó que que-
darà fixada un cop s'hagi

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

Ernest Maragall: "Votem sí a la unió 
del tramvia, però amb garanties"

Després de sis anys d’espera, per
fi han començat les obres de la Bi-
blioteca Gabriel Garcia Márquez, un
equipament molt esperat al barri.
Més enllà de la necessària amplia-
ció de l’actual biblioteca, aquest
nou edifici és una victòria veïnal
més per trencar l’oblit i la deixa-
desa que els consistoris municipals
han tingut des de fa anys pels ba-

rris de Sant Martí de Provençals i la
Verneda i la Pau.

Per què ho diem? Aquesta biblio-
teca és el primer edifici municipal de
nova construcció que es fa en
aquests barris. Uns barris que no-
saltres volem i treballem perquè si-
guin protagonistes. Volem posar-los
al centre de la ciutat. Aquest nou edi-
fici s’afegirà en un nou eix cultural,

conformat per l’Auditori de Sant
Martí, el Centre Cívic Sant Martí i la
que serà l’escola de música Pere Ca-
lafell. Cal que el plantejament d’a-
quest eix cultural tingui una visió
global de l’espai, treballant conjun-
tament en un pla cultural, pensant
en programacions que tinguin conti-
nuïtat entre elles. També cal que l’ur-
banisme que envolta aquests
equipaments tingui una connexió.
S’ha de treballar per què les perso-
nes usuàries d’un equipament parti-
cipin en els altres. Cal, per tant,
convertir el barri de Sant Martí de
Provençals en un hub cultural.

Aquest eix cultural serà, per tant,
una de les prioritats del pròxim man-
dat, gràcies a la compra de la Pere
Calafell que es va produir en aquest
actual mandat gràcies a la negocia-
ció pressupostària que vam fer des
de ERC amb el govern actual.

Sant Martí

esquerrabcn.cat/districtes @ERCStMarti santmarti@esquerra.cat



| 24

líniasantmartí.cat Febrer 2019 Pròxima edició: 21 de març


