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El lloguer no toca sostre
» El preu mitjà d’un lloguer al conjunt de Barcelona segueix augmentant i s’enfila fins als 929 euros
» Colau demana regular els preus mentre la Cambra de la Propietat parla d’un problema d’oferta
Albert Ribas
BARCELONA
“A mi també m’afecta l’augment
dels lloguers. Me l’han apujat
300 euros!”. Aquestes paraules
les va pronunciar l’alcaldessa
Ada Colau l’agost de l’any passat
en una entrevista, però podrien
formar part d’un munt de converses que molts barcelonins han
tingut els últims anys. I és que
l’augment del preu dels lloguers
s’ha convertit en una de les grans
problemàtiques de la ciutat.
Les últimes xifres, publicades
fa poc per la Generalitat, mostren
com el preu mitjà del lloguer s’ha
enfilat fins als 929 euros. Els
preus fan referència a l’any 2018
i mostren un augment d’un 6%
respecte de l’any anterior. La crescuda dels preus es produeix per
cinquè any seguit després que
aquests van arribar a baixar el
2013, a causa de la crisi econòmica, fins als 618 euros. És a dir, entre el 2013 i el 2018, l’augment va
ser del 36,4%.
REGULAR ELS LLOGUERS?
Aquesta realitat ha provocat que
des de fa temps diferents veus
apostin per la regulació dels preus
del lloguer. Qui defensa amb claredat aquesta opció és l’actual
govern municipal de Barcelona En
Comú. L’alcaldessa Colau, en un
acte electoral celebrat a finals de
febrer, va demanar al president espanyol, Pedro Sánchez, que reguli
els lloguers abans de les eleccions
espanyoles del 28 d’abril. “Compleixi el seu compromís de regulació dels lloguers abusius que va
signar”, va afirmar Colau adreçantse a Sánchez. Pocs dies més tard,
però, l’executiu espanyol va aprovar el nou decret d’habitatge i
lloguer, que no contempla la regulació de preus. Això va provocar

que Colau acusés Sánchez de “cedir davant els fons immobiliaris”. En la mateixa línia de l’Ajuntament es mou el Sindicat de
Llogaters, que considera “imprescindible” que els preus del lloguer es regulin per lluitar contra
“una intolerable i injusta realitat
que molta gent pateix i que asfíxia
el seu present i futur”.
Qui no comparteix gran part
del diagnòstic que fan des de
l’Ajuntament i des d’entitats com
el Sindicat de Llogaters és la
Cambra de la Propietat Urbana.
El seu gerent, Òscar Gorgues,
explicava fa poc en un debat organitzat per Betevé que “una
part de l’augment dels preus forma part de la recuperació econòmica, ja que el 2008 el preu
mitjà era de 813 euros”. Gorgues també va apuntar que el
principal motiu perquè el mercat

El Sindicat de Llogaters reclama des de fa temps la regulació del preu del lloguer. Foto: Línia

de lloguer estigui com està és molt
clar: “Hi ha molta demanda i poca
oferta”. Per fer créixer aquesta
oferta és evident que faria falta
construir, però Gorgues afegeix
que “hi ha molt pocs solars lliures i, de fet, només s’estan fent
1.000 habitatges nous cada any”.
LA MESURA DEL 30%
Per combatre aquesta realitat l’Ajuntament va aprovar fa uns mesos l’obligació de destinar el 30%
de les noves promocions que facin
més de 600 metres quadrats a habitatge protegit. Mentre que el Sindicat de Llogaters ho va considerar una victòria, el gerent de la
Cambra de la Propietat Urbana
diu que “serà difícil d’aplicar a llarg
termini per l’estructura de la propietat que té Barcelona i encarirà
i dificultarà moltíssim, si no impossibilitarà, la rehabilitació”.

Els preus al districte han pujat
un 39% els últims sis anys
HABITATGE4Any 2013, 637
euros. Any 2018, 884 euros.
Aquest és l’augment que ha experimentat el preu del lloguer
al districte en els últims sis
anys. La crescuda és del 39%
entre l’any que els preus van
tocar fons a causa de la crisi
econòmica i l’any passat, amb
els preus immersos en una
inèrcia que, tot i haver-se moderat, no s’atura. Les últimes
xifres del 2018 les ha publicat
recentment la Generalitat.
Si es fa un cop d’ull al resum de la darrera dècada es
pot apreciar com el 2018 va ser
el primer any que els preus es

van pràcticament arribar als
900 euros, ja que l’any anterior, el 2017, el preu mitjà era
de 842 euros. El darrer increment anual –de 884 euros a
842 euros– ha estat del 5%.
Aquest percentatge situa Sant
Martí com un dels districtes on
en el darrer any l’augment
dels preus va ser moderat.
Ciutat Vella i Sant Andreu,
amb un 10,3% i un 8,1% respectivament, van ser els districtes on els preus van augmentar més, mentre que Sarrrià-Sant Gervasi i les Corts
van ser els llocs on els preus
van pujar menys.
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Els semàfors

La lupa

Parla amb la teva veïna
per Enric Bárcena (Barcelona en Comú)

BiciHub

El BiciHub Barcelona, situat a la nau industrial de Can Picó, ja està en funcionament. Es tracta d’un nou espai de
gestió comunitària que vol crear nous
serveis i activitats socials i empresarials
relacionades amb el món de la bici.
pàgina 8

Ja fa unes setmanes que els activistes barri; veïnes que per primera vegada se més radical que podem fer és parlar ende Barcelona en Comú ens hem or- senten interpel·lades perquè no ens tre veïns i veïnes.
ganitzat als nostres barris per anar de prenguin el futur i per baixar al carrer
Dedico el meu temps lliure a picar
porta a porta a parlar amb els nostres tot preguntant “i jo? Què puc fer?”. Dar- portes i parlar amb els meus veïns
veïns. En aquestes sortides, busquem rere d’aquestes decisions hi ha històries perquè m’omple d’energia i convenarribar a tothom, sense excepció, i re- de persones que mai no s’havien inte- ciment l’agraïment que rebem: “mai
collir els neguits i interessos d’a- ressat per la política, però que ara sen- ningú ha vingut a preguntar-nos res,
quells que viuen replà per replà o a la ten que poden fer alguna cosa per se- és la primera vegada” o fins i tot un
nostra mateixa illa de ca“us estàvem esperant”. Hi
ses. Es tracta de fer allò
ha agraïment, també reEn una societat tan mediatitzada
que millor sabem fer, la
trets, i moltes ganes d’aspolítica a peu de carrer, la
allò que encara
el més radical que podem fer és parlar senyalar
més propera, la dels que
queda per fer.
coneixem els carrers pam
Obrir la porta és escoltar
entre veïns i veïnes
a pam, porta a porta.
i parlar amb una veïna on
Gràcies als milers de
descobrim sovint que la
converses que estem tenint per tota la guir canviant el rumb de la ciutat.
seva història és també la nostra. És la
ciutat donem veu a històries de persoI què trobem a l’altre costat de les de tanta gent que volem ser escoltades
nes lligades als barris i que val la pena portes? “Gràcies per venir-me a veure i tingudes en compte, que volem un
de compartir. Són les històries de la i escoltar-nos!”. Aquesta és una de les món millor on ningú quedi enrere.
Barcelona que no es dóna per vençuda: frases que més ens repeteixen els veïns
Comencem donant veu i escoltant
veïns que han pogut refer la seva vida i veïnes quan piquem a la seva porta. aquells que mai són preguntats. Picant
gràcies a un ajut després d’haver per- Quan ens ho diuen no deixem de sor- la porta de les persones que no coneidut casa seva i que ara lluiten conven- prendre'ns, i a la vegada ens confirma xem però que volem convidar a fer nosçuts pels drets dels veïns del seu nou que en una societat tan mediatitzada el tre el futur de la ciutat entre totes.

Ajuntament

L’anomenat mercat de la misèria de la
zona de les Glòries és cada vegada més
gran sense que l’Ajuntament faci res per
evitar el seu creixement. La permissivitat amb la venda ambulant ha estat criticada pels paradistes dels Encants.
pàgina 10

Handbol Sant Martí

Els darrers resultats del conjunt lila fan
que la permanència a la Divisió de Plata
sigui una mica més a prop. Els de Lorenzo Rueda, debutants a la competició,
depenen de si mateixos per segellar
la salvació les pròximes setmanes.
pàgina 18

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@jonathanmartinz
La lista de políticos y
periodistas que mintieron el #11demarzo de
2004 es tan extensa que haría sonrojar
a los más expertos fabricantes de fake
news. Aquella falsedad provocó dos
nuevas víctimas que no aparecen en los
recuentos oficiales: Ángel Berrueta y
Kontxi Santxiz.

@ArielKanievsky
Los que ahora protestan con indignación
por el tuit de Elsa Artadi
sobre Ana Frank son exactamente los
mismos que se callaron cuando Albert Rivera comparó el lazo amarillo catalán con la esvástica nazi. Parece que
la condena de la banalización es selectiva.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Ca-
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@wagensberg
Davant de l'auge dels
atacs racistes cal urgentment una taula de
partits i entitats amb el compromís de:
1) Situar la lluita antiracista com a
prioritària i al marge de qualsevol disputa electoral i 2) Exigir-nos la màxima
responsabilitat en el tractament mediàtic.

pellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran, Lola Surribas i Alex Suárez Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca, Francesc Sevillano, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro Favieri (controller) Distribució: Daniel Manuel,
Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@_ju1_
Al grito de "maricón de mierda", 4
neonazis y la nazi que graba han pegado una paliza a un chaval en León
(España). Estos son los cachorros del régimen español, siempre espoleados
por la diaria y sistemática propaganda
del fascismo en la televisión y la prensa española.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Les claus
Les millors

per Alex Suárez

perles

olèmica al PP després que diversos mitjans publiquessin que
el partit de Pablo Casado hauria proposat endarrerir l’expulsió
de les dones immigrants sense papers que entreguin el seu fill
en adopció. La notícia va córrer com la pólvora per les xarxes socials.
L’endemà, Casado va negar la veracitat d’aquestes informacions.

P

urt a subhasta la primera gravació d’Starman, un dels
grans èxits de David Bowie. El preu de sortida és de 10.000
lliures i a la cinta es pot escoltar Bowie explicant que encara no ha acabat de compondre la cançó. Es tracta d’una peça mítica d'un dels artistes més importants del segle XX.

S

nternet celebra el seu 30è aniversari amb nombrosos homenatges i felicitacions a tota mena de pàgines web. El 12 de març de
1989, Tim Berners-Lee va crear la World Wide Web, un espai il·lusionant, lliure i obert perquè tota la humanitat pogués compartir
idees i coneixements, segons el creador.

I

na balena s'empassa un bussejador i l'escup viu a Port
Elizabeth (Sud-àfrica). Rainer Schimpf, bussejador i director d'una agència de viatges submarins, va sortir il·lès
de l'experiència. Tot i això, afirma que "res no et prepara per
acabar dins d’una balena. No hi ha temps per tenir por".

U

onald Trump és campió d'un torneig de golf sense participarhi. El president dels Estats Units va desafiar al guanyador real,
Ted Virtue, a un 'match play' en el qual Trump va vèncer. Després d'assegurar a Virtue que els dos eren cocampions, la placa només mostra Trump com a únic guanyador de la competició.

D
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Valls: “La gestió de Colau
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Mor un noi de 23 anys després
d’una baralla al Poblenou
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Cremen set cotxes de forma
intencionada al Poblenou
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El Júpiter fitxa Miguel López
per canviar el rumb de l’equip

Mirar-se al mirall

Éssers rendits

per Jordi Lleal

per Francesc Reina

Hi ha qui no es vol mirar al mirall,
perquè no li agradaria la imatge
reflectida. L'Estat espanyol es
posa davant del mirall, com la madrastra de La Blancaneu i pregunta qui és la més maca de totes?
El mirall, trucat i al seu servei, li
respon reiteradament: La més
maca ets tu. Així corren els dies i
els anys. Miguel de Cervantes
amb El Quixot, a principis del segle XVII, posà el mirall davant la
societat del seu temps i en féu una
caricatura amb una duríssima crítica social. Ara és Catalunya, que
amb el seu contenciós amb l'Estat
espanyol, posa també el mirall al
davant d'una societat que encara
està en altres temps, que no ha
evolucionat ni s'ha modernitzat,
que no vol mirar per no veures'hi lletja. Una societat pretesament democràtica que no vol
veure la imatge desagradable de
les mancances de l'exercici d'incomplir contínuament les convencions internacionals dels Drets
Humans. Algun dia ho haurà de
fer, perquè no hi ha escapatòria si
vol formar part del club d'estats
que compleixen els seus deures
democràtics.
Al parc d'atraccions del Tibidabo, hi ha una sala de miralls
que reflecteixen les imatges deformades de qui s'hi posa al davant. Potser a la Sala del Tribunal
Suprem, també hi ha un mirall
que deforma la realitat del que
passà l'any 2017 a Catalunya. Tot
per a conveniència dels poders
fàctics i així poder empresonar a
polítics, líders socials, caps de departaments i mossos d'Esquadra.
A tots aquells que els fan nosa,
per poder continuar en el poder a
la seva conveniència.

Ens trobem en el camí que havíem desitjat evitar i encara que
ens fem grans i les pors desapareixen, la ficció cobra sentit. De
què ens serveix enganyar-nos?
Hi ha èpoques en què les
paraules són un exercici de
nostàlgies i malenconies. El
nom es diu absència, ara ja un
buit, una història dolorosa. Es
deia Manuel.
Curant oblits per rescatar,
una toponímia revela que allà alguna vegada va habitar algú: un
paleta, un ferrer, un conductor,
una administrativa, una dependenta, una comercial, però
tot això pertany a edats geològiques desaparegudes, on avui
no queda més que roba bruta,
mans tremoloses, i en la penombra, un fred acumulat que
traspassa les pedres, el paviment
del carrer. La geografia del seu
món és extraordinàriament difícil, cobert de regions, depressions i altiplans en unes goles
que s'apilen entre cartons i humitat. Penjats en una mena de
pont de sospirs, beguts, la terra
enfonsada mostra el que va
quedar en aquella bassa morta
amb olor de velles coses ocultes
en un ample de parets cobertes
de taques al llarg del cel i el fum.
Habiten un país nocturn de
gent en silenci que només es desperta quan s'aixequen les ampolles buides entre gats malalts,
un país de visions, menuts i
fantasmes, de mànigues trenca-

des i sabates flotant com fulles seques entre metalls doblegats,
estesos, aixafats. Els vestits sense vida, tremolosos com motlles
freds viatgen a la ferralla. Món
mort de visions i formes fràgils
amb petjades i evocacions d'un
tèrbol cabal que roda. Tots els
temps bateguen, i vénen i van en
ressaca d'ulls aclucats que en ritme maldestre repeteixen les mateixes paraules de despit o d'amor encès, penjat del cor.
Romàntica gàbia d'animals
devorats, com una colònia d'ocells en un bosc d'ombres on fa
olor de roba bruta i vi ranci. S'imaginen un lloc polit i transparent on només hi ha miratges, reflexos, descomposicions d'una
pantalla fictícia.
No aniran gaire lluny. On
han d'anar a parar tan ullerosos i pàl·lids si tan sols és hora
de somiar? Apuntant al cel,
on la guerra es viu entre veïns,
l'esclavitud sembla una cosa
impossible.
Diu la Bíblia que els lleons no
van poder obrir la boca per acabar amb en Daniel, que no li van
fer mal perquè era innocent,
perquè no havia fet res dolent.
Sembla que els miracles existeixen quan es pot arrencar la Carme, la Sílvia, el Josep, el Jordi o
l'Andrés de les urpes del mal, encara que de vegades se'ns escapen altres vides, la del Manuel i
alguns altres, com el Juan, que
no trigarà a caure.

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

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

A les xarxes

#Zoido

@pilarcalvo13: Confirmado: Zoido se
hizo instalar un tirador de cerveza en su
despacho del Ministro. Sin más comentarios.

#PortadaABC

@mohagerehou: Uno tiene que verse
muy en retroceso ahora para tener que sacar el legado imperial como una victoria
de 2019.

#JuveAtleti

@danisenabre: Si Griezmann está para
sentarse en la mesa de Cristiano, yo estoy
para sentarme en la de Gandhi, Mandela
y Maria Teresa de Calcuta.
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Habitatge | L’actual preu del lloguer afecta més les dones?

líniasantmartí.cat

Març 2019

L’Associació Món Comunicació organitza pel pròxim 22 de març l’acte ‘La bombolla de lloguer, ens afecta més a les dones?’ al Casal de Barri del Poblenou. A l’alcte hi participarà l’activista Luisa Vicente, que analitzarà si els preus actuals del lloguer poden afectar més les dones.

Pas endavant a les Glòries:
el verd guanya protagonisme
» A principis d’abril obrirà la zona verda coneguda amb el nom de
la Gran Clariana, la primera fase del projecte de la Canòpia Urbana
URBANISME4El projecte per
veure acabada la transformació
de les Glòries encara va per
llarg. Tot i això, els veïns podran
començar a gaudir aviat d’una
zona verda, coneguda amb el
nom. de la Gran Clariana, d’unes
dimensions considerables. Es
tracta de la primera part del
parc de la Canòpia Urbana, el
projecte de transformació que va
guanyar el concurs públic en el
seu moment.
Així doncs, està previst que
aquest nou espai, ubicat a la
zona nord de les Glòries per sobre de la Gran Via, s’estreni a
principis d’abril. No hi haurà
cap acte oficial d’inauguració a
causa de la campanya electoral.
L’Ajuntament només podrà
anunciar el dia a partir del qual
la zona queda oberta. També
està previst que s’hi facin activitats de dinamització.
A banda d’una àrea verda, el
nou espai està format per un pas-

La nova zona verda s’obrirà a principis d’abril. Foto: Twitter (@aserracam)

seig de bicis i vianants (la rambla
dels Encants) i una zona on hi
haurà jocs per als més petits.

FINALS DEL 2021
Deixant de banda la transformació d’aquesta zona, on els operaris segueixen treballant per tal que
es pugui obrir a principis d’abril,
les obres dels túnels segueixen
avançant a bon ritme. El passat 19
de març es va celebrar una nova
reunió de seguiment del projecte

entre els representants municipals, membres de l’oposició i
veïns. Tal com explica el president
de l’Associació de Veïns del ClotCamp de l’Arpa, Miquel Catasús, “el projecte va bé, avança a
bon ritme, tot i que cal tenir present que això vol dir que s’acabarà a finals del 2021”. Els veïns celebraran el 27 de març un acte per
fer balanç del projecte coincidint
amb el 12è aniversari del Compromís per Glòries.

El Cruïlla confirma Jorge
Drexler entre el seu cartell

FESTIVAL4El festival Cruïlla va
confirmar a principis de mes
sis noms més de cara a l’edició
del seu 10è aniversari, que se celebrarà entre els dies 3 i 6 de juliol. Un dels noms més destacats
d’aquesta tanda de confirmacions és el del cantant i músic
uruguaià Jorge Drexler.
Així doncs, el Cruïlla afegeix
al seu cartell l’actuació d’un músic que el passat mes de novembre va aconseguir guanyar

tres guardons dels prestigiosos
Grammy Llatins, entre els quals
hi havia el de millor cançó i disc
per ‘Telefonia’, el seu darrer treball discogràfic.
A banda de Drexler, el Cruïlla va confirmar Parov Stelar,
Marcelo D2, Oumou Sangaré i
Elyella. Un dels grans noms de
l’edició d’enguany serà el dels
Black Eyed Peas, que seran els
encarregats d’inaugurar el festival el dia 3 de juliol.

En marxa el BiciHub a la nau
industrial de Can Picó

EQUIPAMENTS4La nau industrial de Can Picó del Poblenou ja
és oficialment, des de principis de
mes, el BiciHub Barcelona, un
nou espai de gestió comunitària
que tindrà com a objectiu crear
nous serveis i activitats socials i
empresarials relacionades amb el
món de la bicicleta.
El BiciHub, tal com expliquen des del Districte, serà “un
espai de referència de proximitat, de barri i de ciutat” i estarà
integrat per 24 entitats d’economia social i empreses del sector de la mobilitat. Un altre dels

seus grans objectius serà promoure la formació i generar coneixement sobre la mobilitat
sostenible, especialment la que
té a veure amb la bici.
La inversió per rehabilitar
Can Picó, que està catalogat
com a Bé d’Interès Urbanístic i
patrimoni industrial del Poblenou, ha estat d’1,1 milions d’euros. L’edifici va ser adquirit per
l’Ajuntament l’any 2007 després de molts anys d’abandonament i el 2014 es va cedir a la cooperativa Biciclot per tal d’impulsar aquest nou centre.

Possibles mesures legals pel
cas de les escoles Joan Roca

ENSENYAMENT4L’Ajuntament
i el Consorci d’Educació estudiaran possibles mesures legals
per mirar de “desencallar la situació” de les escoles Joan Roca
després que el propietari dels tres
centres (dos estan situats a la Meridiana i un a la rambla Guipúscoa) s’amotinés el passat 10 de
març en un dels edificis després
que una sentència judicial li denegués la gerència de les escoles.
Els fets van provocar que els
Mossos d’Esquadra haguessin
d’intervenir per tal que el mateix
Joan José Roca i els agents de seguretat privada que l’acompan-

yaven marxessin de l’edifici on
havien entrat. La situació també
va provocar que els nens de les
escoles estiguessin diversos dies
sense anar a classe. Un cop les
classes es van reprendre, la Guàrdia Urbana va desplegar un dispositiu de vigilància per garantir
el funcionament de les escoles.
La sentència judicial que li va
denegar la gerència de les escoles es va produir el passat 9 de
gener després de diverses denúncies contra Roca per acomiadaments aleatoris, amenaces, abús de poder i contractacions de caràcter masclista.
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Els altres Encants es desborden:
el mercat de la misèria creix
ESPAI PÚBLIC4Un dels grans
projectes urbanístics que la ciutat té en marxa és el de la transformació de les Glòries. Des de
fa temps, però, aquest punt
central de la ciutat també acull
el conegut com el mercat de la
misèria. Centenars de persones s’apleguen, gairebé de forma diària, a davant dels Encants
i a l’altra punta de les Glòries, a
l’espai que hi ha a davant de la
Farinera del Clot, per vendre
tota mena de productes.
Els venedors d’aquest mercat han anat creixent i els dies
que la zona està més plena se’n
poden contar al voltant de 400
o 500. Els productes, en general, són de molt poc valor, tot i
que també hi pot haver alguna
excepció, i d’una gran varietat.
També hi ha molta roba a la

Amb les obres de les
Glòries els venedors
es van desplaçant i
busquen nous espais
venda, electrodomèstics i telèfons mòbils de dubtosa procedència. Alguns productes fins i
tot han sortit de dins d’algun

Barraquisme en un solar
de Provençals del Poblenou

POBRESA4Els campaments de
barraques segueixen sent una
dura realitat social en diferents
punts del districte. Un d’ells és el
que hi ha en un solar a tocar de
la Diagonal al barri de Provençals
del Poblenou, on contrasta amb
la presència, just al seu costat, de
diferents hotels de luxe.
Tal com ha explicat Betevé, els
veïns de la zona denuncien que
l’assentament es va crear després
del desallotjament del que hi havia a tocar de les Glòries l’estiu
passat. Amb els mesos, asseguren
els veïns, el campament ha anat
creixent –hi ha una trentena de
barraques– i sovint s’hi viuen situacions perilloses, com ara baralles o petits incendis.

Per la seva banda, des de l’Ajuntament han afirmat que coneixen la situació i que des de la
Taula d’Assentaments del districte se’n fa un seguiment. El
consistori, però, també ha explicat que no tenen la potestat de
desallotjar-lo. En el cas de Glòries
el desallotjament va arribar després d’una ordre judicial un cop
la propietat del solar va denunciar-ne l’ocupació
Durant els últims anys
aquesta problemàtica social ha
anat en augment al districte i al
conjunt de la ciutat. Segons les
xifres de l’Ajuntament, hi ha
més de 400 persones que malviuen en més d’una seixantena
d’assentaments.

Una imatge recent del mercat de la misèria. Foto: Twitter (@isabelpalleja)

contenidor. Ara, amb les obres
de les Glòries avançant, els venedors es van adaptant als espais que troben, cosa que fa que
es venguin objectes en punts on
abans aquest mercat ambulant
no arribava.

DEMANEN SOLUCIONS
La situació fa temps que preocupa al mercat dels Encants. De
fet, els paradistes fa molt de
temps que demanen solucions
per a aquesta problemàtica. A
mitjans del 2017, quan aquest

mercat ambulant ja era una
pràctica habitual però no era
tan gran com ara, el president
de l’associació de comerciants
dels Encants, Armand Colàs, ja
alertava de “situacions tenses”
amb els paradistes. Colàs, que
també demanava ajuda per als
venedors ambulants “perquè
puguin deixar d’actuar fora de
la llei”, pronosticava que, si
no s’actuava, la situació aniria
més. El pronòstic, tal com es
pot comprovar avui dia, era
totalment encertat.

Imatge de l’antic assentament de Glòries. Foto: Twitter (@CUPSantMarti)
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“Amb Artadi al segon lloc som
clarament l’opció guanyadora”
Joaquim Forn

Candidat a l’alcaldia per Junts per Catalunya
Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Arxiu
o podem començar sense
preguntar-li pel judici. És
optimista? El seu advocat
ha dit que “les proves ens porten
a una absolució”. Confia en la imparcialitat del tribunal?
Amb el codi penal a la mà, l’única
sentència que podem contemplar
és l’absolució. Organitzar un referèndum, una consulta, va ser despenalitzat l’any 2005. Tot el relat de la
violència que apunten des de Fiscalia a partir d’atestats de la Guàrdia
Civil no s’aguanten i podrem demostrar-ho. És cert que durant la
fase d’instrucció hem vist algunes irregularitats, però afrontem el judici
amb serenitat i amb el convenciment que podrem desmuntar les
acusacions de la Fiscalia i de l’Advocacia de l’Estat.

N

El primer dia que va declarar va
optar per una defensa molt tècnica i alhora va rebatre amb claredat les acusacions de la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat. Està satisfet
de com està anant el judici?
Tots teníem ganes que comencés el
judici, gairebé tantes com ganes que

s’acabi. Les declaracions de tots els
encausats crec que han anat raonablement bé. Tots hem deixat molt
clar que no renunciem als nostres
ideals i que tenim prou arguments
per desmuntar el relat de la violència
i la malversació, o l’acusació d’inacció
dels Mossos d’Esquadra. Hi ha molts
punts comuns entre les nostres defenses, i cadascú posa l’accent en les
seves especificitats. Per desmuntar
els delictes de rebel·lió, de sedició o
de malversació calen arguments tècnics. No hi ha cap advocat que renunciï a una defensa tècnica. Hi ha
arguments jurídics per desmuntar
aquest relat i no tindria cap sentit renunciar-hi. Com tampoc ningú està
renunciant a una defensa política.
El fet que hàgim de fer aquesta
entrevista per carta evidencia la
seva situació d’excepcionalitat a
causa del seu empresonament
preventiu. Es veu capaç de poder
disputar l’alcaldia de Barcelona
en aquestes condicions?
És evident que la meva situació no
és irrellevant i que és molt probable
que no pugui participar presencialment en la campanya, però aquesta
és una tasca d’equip. Els membres
de la llista tenen prou experiència i
coneixements per substituir-me allà
on sigui necessari. I ells faran arribar

el nostre projecte de canvi per a la
ciutat a tot arreu.
Manuel Valls deia en una entrevista recent a Líniaque“el futur de
la ciutat no es pot planificar des
de la presó”. Què li respon?
Valls ha dit moltes coses sobre la
meva persona. També ha dit que era
una provocació que jo em presentés. Abans del judici i la sentència ja

“Amb el codi
penal a la mà,
l’únic que
contemplem
és l’absolució”
m’ha condemnat. És molt significatiu com menysprea el principi de
presumpció d’innocència. El seu desconeixement de la ciutat, la manca
d’un model de ciutat propi, fa que se
senti més còmode amb aquest tipus
de debats. Jo soc a la presó per posar
les urnes i per defensar la llibertat, i
ell es troba a la plaça Colón de Madrid amb els que voldrien tornar a
aplicar el 155 a Catalunya.

Vostè ha remarcat que és molt important parlar de la ciutat, però no
el preocupa que la seva situació
personal acabi deixant en un segon
pla el seu projecte municipal?
No serà pas per la meva voluntat. Em
presento per debatre i per defensar
un model alternatiu de ciutat al de
Colau. Ja he dit, i forma part dels nostres primers missatges, que volem
posar Barcelona al centre de tot, i al
centre de Barcelona el benestar, la
prosperitat i la qualitat de vida dels
barcelonins. Crec que el debat de les
idees i la confrontació de models és
positiva. No hi ha res que m’agradaria
més que poder fer aquest debat en
llibertat, però això no depèn de mi.
“Tinc Barcelona al cap i al cor. La
conec. L’he trepitjat de dalt a baix”,
deia a la carta on anunciava que
es presentava a l’alcaldia. El seu
bagatge al consistori és la seva
principal arma electoral?
Poso el meu coneixement i la meva
experiència al servei de la ciutat i de
la candidatura de Junts per Catalunya. Sí, he estat més de 18 anys regidor de Barcelona; he estat també
primer tinent d’alcalde, amb la màxima responsabilitat sobre la seguretat i la Guàrdia Urbana; he negociat
i acordat amb veïns i entitats de la
ciutat, amb els grups polítics de l’o-

posició i amb els governs de Jordi
Hereu, Joan Clos i Ada Colau. Però
certament amb això no n’hi ha
prou. I per aquest motiu tenim un
equip solvent, experimentat, que
coneix bé Barcelona. Jo aporto la
meva part, però es complementa
amb l’esforç i el coneixement de
més persones. Un equip cohesionat i fort.
“Volem recuperar l’ambició, el
rigor, el diàleg i el lideratge”, diu.
Creu que Barcelona ha perdut tot
això durant el mandat de l’alcaldessa Colau?
Colau deixarà Barcelona molt pitjor
de com se la va trobar quan va ser escollida alcaldessa. I si ella continua al
govern es mantindrà aquest deteriorament. Estem pitjor en temes bàsics
com la seguretat, les dificultats per
accedir a un habitatge o la gestió del
turisme. Oferim ambició, rigor, diàleg
i lideratge, perquè són justament
quatre atributs que no trobaran en
l’acció del govern Colau. Volem una
Barcelona amb ambició de tornar a
fixar el benestar i la prosperitat de la
seva gent com a prioritat, que actuï
amb el rigor i la solvència d’un govern amb experiència i que faci del
diàleg amb tothom, i no només amb
els que pensen com tu, l’eix de la
feina de l’Ajuntament.4
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“No s’han de prometre coses
que després no es poden complir”
3Per aconseguir-ho, vostè diu
que prepara una candidatura al
màxim de transversal possible.
Com es planteja l’encaix entre el
PDeCAT i la Crida a Barcelona?
L’encaix entre diferents persones,
grups o partits és possible quan hi
ha un objectiu comú, quan es comparteixen projectes i il·lusions. El
PDeCAT, el que representa la Crida
i altres sensibilitats i persones independents que ens hem agrupat
compartim la necessitat que a Barcelona cal un canvi i que aquest
canvi cal fer-lo des d’una candidatura àmplia, una candidatura de
ciutat que vagi més enllà dels partits. Això requereix generositat i
s’ha donat per part de tots. Quan
s’avantposen els interessos col·lectius als personals o de partit, aleshores aquest encaix és possible. És
el que hem fet a Barcelona.
El preocupa no haver aconseguit
incorporar a la seva llista Jordi
Graupera i que la seva candidatura li pugui restar vots?
Quan jo vaig anunciar la meva candidatura, Jordi Graupera ja havia dit
que ell no s’incorporaria a cap candidatura. No ha estat cap sorpresa.

“Abans del
judici i de la
sentència
Valls ja m’ha
condemnat”
Els resultats de les eleccions deixaran un Ajuntament molt fragmentat. El vot d’ERC amb el tramvia
apunta cap on poden anar els pactes? Creu que els republicans apostaran per un pacte d’esquerres?
Què implicaria per al procés sobiranista que Barcelona seguís sense
tenir un alcalde independentista?
Tenir un alcalde independentista a
Barcelona està a les nostres mans i
a les d’ERC. Amb una llista única sobiranista, això estaria garantit. ERC
ha renunciat des de fa temps a
aquesta estratègia. Què passarà
després de les eleccions? Sembla
clar que hi haurà una gran fragmentació i aquest escenari afavoreix Colau. Algunes decisions d’ERC
d’aquestes darreres setmanes, com
la del tramvia, suposen un canvi
respecte al discurs que havien fet
fins ara. Si aquest canvi d’estratègia
és per preparar el terreny per a un
acord postelectoral amb Colau,
només ho sap ERC.
Ha dit que s’imagina pactant
grans acords amb Colau, PSC i
ERC.Vol dir que l’alcaldessa també

s’imagina pactant grans acords
amb vostè?
Si es confirma la fragmentació a l’Ajuntament serà inevitable arribar a
grans acords entre els partits. La
manca de diàleg i la incapacitat d’arribar a acords del govern municipal
ha aturat o ha endarrerit molts projectes a Barcelona. Necessitem un
govern fort, que escolti, que entengui que es governa més enllà d’unes
sigles i que la ciutat és plural. Nosaltres ja hem arribat a acords amb
Colau, sobretot en l’àmbit de l’habitatge. Sempre estem disposats a
seure i parlar. Malauradament, amb
aquest govern no sempre ha estat
fàcil. Sovint s’ha imposat una visió
excessivament estreta i partidista, i
s’ha preferit la gesticulació a l’acord.
En qüestions de seguretat, que serà
un dels grans temes de la campanya, o respecte al top manta, per
exemple, els pactes podrien ser
amb Manuel Valls?
Al llarg d’aquest mandat hi ha hagut
unanimitat dels partits de l’oposició
per reprovar les polítiques de seguretat del govern Colau. En el darrer
baròmetre municipal, la seguretat
s’ha convertit en el problema més
greu de la ciutat per a un 21% dels
ciutadans. Feia 11 anys que això no
succeïa. Crec que aquesta unanimitat s’hauria de reflectir també en un
gran acord entre els partits a l’hora
de definir quines són les polítiques
de seguretat per a Barcelona.
L’habitatge seguirà sent un dels
grans reptes. Era una de les banderes de Colau, però l’exlíder de la
PAH no ha acabat amb els desnonaments, els preus del lloguer
han pujat molt, s’ha avançat poc
en habitatge públic... Vostè ho pot
fer millor? Com?
El primer que s’ha de fer és no prometre coses que després no es
poden complir. Ningú no té una
vareta màgica per solucionar un
problema que s’hauria hagut de
preveure fa molts anys, quan Barcelona disposava de sòl públic i es
va acabar venent, a subhasta, a promotors privats per tenir ingressos.
Amb el govern de l’alcalde Trias
vam fer un canvi transcendental:
vam apostar per ampliar de forma
decidida el parc públic d’habitatge
de lloguer. Colau també ho va entendre així, i el Pla d’Habitatge que
vam acordar fins al 2025 també ho
té com una prioritat. Cal mantenir
aquesta estratègia els pròxims anys
i incorporar-hi també una dimensió
metropolitana.
El seu partit ha estat molt crític
amb Colau aquest mandat, però
hi ha algun projecte de l’alcaldessa que consideri interessant i
que continuarà si governa?
Aquest Pla pel Dret a l’Habitatge

2016-2025 que conjuntament vam
aprovar el govern Colau i el nostre
grup municipal és un bon pla, un
bon full de ruta, que parteix de la
feina ja iniciada durant el mandat de
l’alcalde Trias, fa un bon diagnòstic
de les necessitats de la ciutat i fixa les
prioritats i els objectius per als pròxims 10 anys. Estic convençut que
gestionat per nosaltres li traurem un
rendiment més bo.

“Canviarem
el discurs del
decreixement
pel d’afavorir
l’economia”
Quina serà la primera decisió si
vostè, o el seu número dos, arriba
a l’alcaldia?
Hi ha temes que són urgents, on
caldrà una acció ràpida i decidida,
i altres que són més de fons, de
model de ciutat, que requereixen
molt diàleg i grans acords polítics
i ciutadans, en els quals Colau i el
seu equip s’han demostrat incapaços. Pel que fa als primers, cal
recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona en
matèries tant bàsiques com la convivència, la seguretat i l’equilibri en
l’ús de l’espai públic. Tornarem a
donar tot el suport i la confiança al
cos de la Guàrdia Urbana i canviarem el discurs del decreixement
pel d’afavorir la generació d’economia i llocs de treball com a garantia de benestar i progrés social
per a tothom.
Parlant del número 2, ja s’ha confirmat que serà Elsa Artadi. A diferència de vostè, ella no té la seva
experiència municipal. Què creu
que pot aportar a Barcelona?
Amb Elsa Artadi al segon lloc de la
candidatura som més forts. Som
clarament l'opció guanyadora,
l'opció de govern. Abans parlàvem d’ambició, rigor, diàleg i lideratge, doncs crec que tots aquests
quatre atributs els encarna Elsa
Artadi a la perfecció. L'Elsa és
també preparació, capacitat de
treball, solvència i modernitat.
Amb ella, la nostra proposta política es converteix en un projecte
amb capacitat per afrontar els
reptes de la ciutat de Barcelona
per als pròxims 20 anys, que és el
que ara necessita la capital i el
conjunt del país. Hem treballat de
valent per fer una candidatura
transversal i guanyadora. Resumint, per construir l’alternativa
més forta per evitar un govern
municipal de Colau o de Valls.<

– Què implicaria que Barcelona
seguís sense tenir un alcalde
independentista?
–Tenir-lo està a les nostres
mans i a les d’ERC.
– El vot dels republicans amb
el tramvia apunta cap on
poden anar els pactes?
– Suposa un canvi respecte
al que havien fet fins ara.
– Creu que apostaran
per un pacte d’esquerres?
– Això només ho sap ERC.
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“Cap pas enrere”
La ciutat va tornar a ser l’escenari de la gran manifestació feminista del 8 de març
REIVINDICACIÓ/ Ens aturem per canviarho tot. Cap pas enrere. Aquest va ser el lema
de la gran manifestació (i vaga) feminista
del passat 8 de març. D’aquesta manera, un
any més, la concentració, que es va posar
en marxa a dos quarts de set de la tarda, va
omplir el centre de la ciutat, que es va tenyir de lila, marxant des de la plaça d’Espanya fins a la plaça de Catalunya.
La capçalera del bloc de dones lesbianes i trans va sortir des de la cruïlla de la
Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer Entença, mentre que el punt de concentració del bloc mixt va marxar des de la
plaça d’Espanya. La comitiva va anar caminant fins al punt final de la manifestació, on
es va llegir el manifest des d’un escenari en
el qual també hi va haver diverses actuacions musicals. Barcelona, un any més, va
ser l’escenari de la concentració feminista
més gran del país, però arreu del territori,
en municipis com el Vendrell, Mataró, Igualada o Lleida, entre altres, també hi va
haver mobilitzacions.
VUIT DIES DE REVOLTA
El 8 de març està institucionalitzat, des de
l’any 1975, com el Dia Internacional de les
Dones, però enguany l’entitat Vaga Feminista, impulsora d’aquesta gran manifestació unitària, va voler anar molt més enllà i
va convertir els dies previs a aquesta gran
jornada en 8 dies de revolta, amb una activitat diferent prevista per a cadascun dels
dies anteriors al divendres 8.
Divendres 1 es va fer un taller feminista
a Ca la Dona, l’endemà es va instar a “ocupar les xarxes” penjant fotografies amb l’e-

El Pati Manning acull un fòrum
sobre transport públic i dones
TROBADA/ La Plataforma pel Transport Públic (PTP) va organitzar, el passat 15 de març, el fòrum El transport públic
és cosa de dones?, una trobada que va servir per analitzar
perquè les dones utilitzen més el transport públic, però on
també es van convidar les professionals responsables de
la gestió de la mobilitat pública en el dia a dia perquè compartissin les seves experiències. El Pati Manning va ser l’escenari de les activitats del fòrum.
Després de la benvinguda, a les nou del matí, es van posar en marxa les activitats del primer dels tres blocs temàtics,
anomenat Evidències de l’existència de rols de gènere a la mobilitat, coordinades per Susana Pascual i Sílvia Casorrán,
membres de la junta de la PTP. Dins d’aquest bloc es van
fer dues activitats: Com es desplacen les dones: models de mobilitat sostenible i una taula debat.
A dos quarts de 12 es va posar en marxa el segon bloc,
Quines accions en clau de gènere s’han dut a terme fins ara
al nostre entorn, coordinat per Laia Franco, de l’Oficina de
les dones i LGTBI de la Diputació, on es va debatre sobre
projectes i polítiques sobre mobilitat en clau de gènere i
es va fer un taller participatiu amb perspectiva de gènere.
L’últim bloc temàtic, Dones en el sector de la mobilitat,
va tenir lloc després de dinar. Dolors Clavell, de la PTP, va
presentar i moderar una taula debat temàtica.

tiqueta #jofaigvaga8m i diumenge 3 es va
fer una encartellada (de nou a Ca la Dona).
Dilluns 4, a les 9 de la nit, es va fer una casserolada als balcons, que va anar acompanyada del gest simbòlic de penjar els
davantals. Altres accions van ser una encartellada o una altra manifestació nocturna de dones, lesbianes i trans la nit
anterior al 8-M.
MANIFEST UNITARI
Com és habitual, Vaga Feminista va difondre
dies abans el manifest que es va llegir a l’escenari de la plaça de Catalunya. El text, titulat
Juntes som més fortes! Cap pas enrere! incidia
en la força que, any rere any, s’aconsegueix

Les organitzadores
van portar a terme
activitats i protestes
durant vuit dies
demostrar en aquestes manifestacions, que
són multitudinàries arreu del món.
El manifest exigia que totes les dones
puguin gaudir d’una vida lliure de violències
masclistes, la fi de la discriminació salarial i
del menyspreu i l’assetjament a la feina o la
fi del sexisme en l’educació, tot i que també
volia mostrar un caràcter transversal reclamant el tancament dels CIES, la derogació
de la Llei d’Estrangeria o l’obertura de les
fronteres i l’acollida de refugiats.

Una mostra sobre les preses
del franquisme a la Model
EXPOSICIÓ/ Des del passat 4 de març, i fins al dia 27 del
mateix mes, es pot visitar a l'Espai Alliberat de la presó
Model l'exposició fotogràfica Preses de Franco, una mostra organitzada per l’Associació de Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample, que vol fer conèixer el que va significar la repressió per a tota la població que va estar al costat de
la legalitat i defensant la justícia i la solidaritat. La mostra es pot veure tots els dies entre setmana de les 3 a les
6 de la tarda i els dissabtes entre les 10 del matí i les 6
de la tarda.
En el marc de la mostra estan previstes activitats complementàries, com ara una ruta poètica per la presó o les
conferències Dones i repressió franquista o Drets de les Dones i II República, entre altres.
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Dues “mesures ineludibles” per
garantir el dret a un habitatge digne
HABITATGE/ La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, la
FAVB, va presentar el passat 28 de
febrer el document El dret a l'habitatge: mesures ineludibles, en el
qual exigeix que l’Ajuntament comenci a prendre mesures per garantir aquest dret veïnal. Aquestes
demandes, que la federació considera que són “ineludibles”, són
dues: la creació d'una oficina municipal que lluiti contra l’assetjament immobiliari i, d’altra banda,
que a cada districte es creï una
Taula d'Habitatge Oberta (THO)
que potenciï l’eficiència i la coordinació interna entre els diferents
agents implicats en l’àmbit de
l’habitatge.
L’oficina antimobbing ha de ser
la resposta a la percepció d’indefensió que tenen molts veïns, que
són “víctimes de les estratègies
dels agents immobiliaris que
veuen en els seus habitatges un
mer actiu especulatiu”. Per això, la
FAVB considera que és una eina
“indispensable per centralitzar tots
els casos d’assetjament immobiliari de la ciutat”.
La FAVB considera que aquest
organisme ha d’estar dotat de
“prou autonomia i recursos per fer
tasques de mediació, personar-se
en les causes administratives, litigar, poder exercir les funcions de
fiscalia per prendre part en les
causes, traslladar les sancions i
donar la resposta administrativa a
una problemàtica que afecta el
conjunt de la ciutat”. La federació
considera que aquest organisme
ha de ser centralitzat, que serveixi
per prestar atenció legal gratuïta

als afectats (a través de convenis
amb el Col·legi d’advocats, com ja
s’ha experimentat recentment a
Ciutat Vella), però amb un cert
grau d’independència de l’estructura municipal.
Les THO, per altra banda, han
de funcionar com a eina de coordinació entre tots els agents involucrats en l’habitatge (Consellers,
Serveis Tècnics, Serveis Socials, ...) i
han de tenir els recursos per poder
actuar en casos “d’emergència habitacional”. La FAVB també considera que és clau que tinguin un
contacte directe i constant amb els
veïns, cosa que s’hauria de fer a tra-

MOBILITAT/ Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample organitzats al voltant de la Plataforma Salvem el 41
no es rendeixen en la seva reivindicació perquè l’Ajuntament
torni a posar en circulació la línia
41 de l’autobús.
Des d’aquesta plataforma fa
temps que denuncien que amb
la pèrdua d’aquesta línia, a causa de la implementació de la
xarxa ortogonal, els veïns del
barri ho tenen més complicat
per anar al centre de la ciutat o en
alguns dels centres sanitaris que
la gent fa servir més.
Està previst que els veïns i les
autoritats continuïn mantenint
reunions per abordar el tema.

El Centre LGTBI
mantindrà els
missatges solidaris

La FAVB també
vol fer canvis per
poder regular els
preus del lloguer

SOCIETAT/ “Respecte”, “Stop homofòbia”, “Visca l’amor lliure”,
“Gràcies per la lliçó de lluita”,
“Aquest lloc és necessari”. Aquests
només són alguns exemples dels
centenars de missatges que la
ciutadania va penjar a la façana
del Centre LGTBI de Sant Antoni
després de l’atac que l’espai va
patir el passat 27 de gener, pocs
dies després de la seva inauguració. Ara, el consistori ha anunciat que té previst digitalitzar-los
per conservar-los.
L’endemà de patir l’atac, més
d’un miler de persones van concentrar-se a les portes d’aquest
nou espai per mostrar el seu suport a la comunitat LGTBI.

vés de sessions obertes i xerrades
coordinades amb les diferents associacions de veïns de la ciutat i
col·lectius com el Sindicat de Llogaters o les diferents Oficines
d’Habitatge.
Més enllà d’això, la FAVB també
considera que cal reformar la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU) perquè contempli la regulació dels
preus de lloguer, que les administracions han de lluitar per evitar els
desnonaments oberts i que cal impulsar mesures i augmentar el
pressupost per a la construcció
d’habitatge públic a les ciutats.

Nova protesta a Can Batlló
per demanar habitatge cooperatiu
REIVINDICACIÓ/ Una vuitantena de persones que formen part del grup d’habitatge Sotrac –sorgit de la llista de socis del
projecte del bloc La Borda que no van
poder formar-ne part– van ocupar, el 16 de
febrer, un dels tres solars de Can Batlló (a
l’alçada del número 51 del carrer Constitució) per reivindicar que aquests tres espais
es destinin a habitatge cooperatiu.
La protesta va formar part de la celebració de la Calçotada per l’habitatge cooperatiu. Sotrac recorda que els tres solars
“són propietat de l’Ajuntament i figuren a
la promoció d’habitatge de protecció oficial” i denuncien que les parcel·les “estan
buides i sense moviment”. Els manifestants
van deixar una pancarta penjada amb el
missatge Volem solars com aquest per a ha-

Demanen de nou
que torni la
línia 41 de bus

bitatge cooperatiu amb la firma de La
Borda, La Diversa, La Dinamo i Can Batlló.
“EXCUSES BUROCRÀTIQUES”
Sotrac creu que l’habitatge protegit ha de
ser una prioritat, especialment en una zona
com Can Batlló, ja que és “un exemple cabdal” de les reivindicacions veïnals i un “símbol de l’empenta i implicació de moltes
persones”. L’entitat veïnal també lamenta
les “excuses burocràtiques” que causen que
“els solars es quedin parats per inoperància” i avisen que seguiran protestant.
Els integrants de l’entitat comparen la
situació de l’habitatge cooperatiu a Can
Batlló amb la del mercat lliure i recorden
que el 70% dels pisos d’aquest darrer sector ja s’han aprovat i construït.

Polèmica per
l’obertura d’un
club d’striptease’
QUEIXES VEÏNALS/ El local situat
al número 17 de la Rambla, concretament al tram de la Rambla de
Santa Mònica, acull des del passat
14 de febrer el club de striptease
més gran de Catalunya, batejat
amb el nom de Dollhouse.
L’obertura del local, com era de
preveure, ha generat rebombori
a la zona. Diferents entitats veïnals
han denunciat que aquest negoci farà créixer la degradació que ja
pateix la Rambla.
L’Ajuntament, per la seva banda, ha dit que controlarà el negoci
de molt a prop i ha deixat clar que
no podia fer res per evitar l’obertura, ja que els promotors tenen
una llicència.
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El recinte del Teatre Nacional de Catalunya acollirà els dies 6 i 7 d’abril una nova edició
del festival de gastronomia All Those Food Market. En aquesta ocasió el protagonisme
serà pel xef Rafa Peña, les pizzes de Frankie Gallo Cha Cha Cha o les delícies de Casa Xica.

Tot a punt per a la tercera edició
de la Setmana del Comerç
JORNADES4Diferents punts de
la ciutat acolliran entre el 25 i el
31 de març la tercera edició de la
Setmana del Comerç, que organitza la Generalitat. La iniciativa té com a objectiu ser el punt
de trobada del sector. Al llarg de
tots els dies s’organitzaran diferents activitats. Hi haurà espais
d’intercanvi d’experiències i foment d’idees, plataformes de
reflexió i també es faran activitats arreu de Catalunya.
La Setmana del Comerç
arrencarà a l’Auditori del Caixa
Fòrum el dia 25 a dos quarts de
vuit del vespre amb la presentació dels diferents actes i amb la
conferència ‘Radical Retail’, que
pronunciarà Alfons Cormella.
Entre els dies 26 i 29 se celebraran quatre sessions de caràcter tècnic per posar el focus
sobre els reptes del comerç. La
primera serà ‘El futur dels eixos
comercials a Catalunya i la llei
d’APEU’s’. Durant la sessió es
farà una anàlisi de l’estat actual
de les entitats de comerç al territori i es debatrà sobre el futur

Una imatge de l’edició de l’any passat. Foto: Twitter (@FabraCentre)

dels eixos i la llei d’APEU’s (Àrea
de Promoció Econòmica Urbana) amb la col·laboració de tres
experts europeus sobre la implantació d’aquest sistema al
Regne Unit i Alemanya.
La segona xerrada tractarà
sobre la reinvenció de les botigues en relació a les seves estratègies de venda, mentre que

la tercera sessió serà una classe sobre com maximitzar les inversions en les eines tecnològiques existents actualment.
Per últim, la quarta sessió,
‘Retail Technetworking’, servirà
per tractar les oportunitats que
el mercat ofereix per digitalitzar
les botigues en una sessió amb 16
botigues fictícies.

The Calçot Festival celebra
amb èxit la quarta edició

OCI4El Parc del Clot va acollir
el passat 17 de març la quarta
edició del The Calçot Festival,
una trobada que ja s’ha convertit en un clàssic del tram final de l’hivern i que va servir
per tornar a demostrar que els
calçots estan de moda. Un dels
organitzadors de la cita va tornar a ser l’Eix Clot.
Un any més, doncs, el Parc
del Clot es va omplir de gent disposada a gaudir d’aquest àpat
tradicional de la cuina catalana.
El menú, que només costava 8
euros, incloïa 10 calçots, la salsa romesco, pa i fruita. Per si

algú volia atipar-se més també
hi havia l’opció, per cinc euros,
de menjar una botifarra i hummus de mongetes seques.
Com ja és tradició al The
Calçot Festival, el menjar no va
ser l’únic protagonista. La bona
música va tornar a fer gaudir el
públic gràcies als ritmes d’alguns DJ’s com Lucient, Sergi
Deckard, Sama Yax o Dadame
i del col·lectiu de músics locals
Northern Clot. La gent també va
poder gaudir de les diferents parades del mercat de segona mà
del col·lectiu On Garage Market
i d’una mostra de comerç.
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Rugbi | El CN PobleNou tancarà la temporada visitant les Abelles

Un viatge a València com a epíleg d’una molt bona temporada. El CN PobleNou de Graham
Smith posarà el punt final al curs 2018-19 visitant el CP les Abelles, el tercer classificat del
grup de la Divisió d’Honor B. Els poblenovins voldran defensar la seva cinquena posició.

L’Handbol Sant Martí arriba
en plena forma al tram decisiu
» Els de Lorenzo Rueda han guanyat tres dels darrers quatre partits
» Mala ratxa de l’Handbol Poblenou, que es complica la permanència
Pau Arriaga
SANT MARTÍ
Tres victòries en els quatre darrers partits. El sènior masculí de
l’Handbol Sant Martí de Lorenzo Rueda ha aconseguit un bon
botí de punts i, a més, de moral
per afrontar el tram determinant de la temporada en la Divisió de Plata de l’handbol estatal.
Després de 23 jornades, el
conjunt lila és novè amb 20
punts, els mateixos que sumen
l’Antequera (el vuitè) i el Palma
del Río (el desè). Els de la Verneda afronten ara el tram més
dur del campionat; els darrers
partits del mes seran el pròxim
dia 23 a la Verneda contra el
Puerto Sagunto, mentre que
aquest març arribarà a la seva
fi amb el desplaçament a la
pista del segon classificat, l’Alarcos Ciudad Real.

L’equip celebra el triomf contra l’Agustinos. Foto: Fernando Cisneros / HSM

L’estrena de l’abril també serà
clau: serà el segon desplaçament
consecutiu, en aquest cas a la pista del Santoña, un equip que
ocupa posicions de descens. Després d’aquest enfrontament, els
de Rueda rebran l’Antequera, un
dels seus rivals directes.
BUSCANT LA TRANQUIL·LITAT
Per la seva banda, l’Handbol Poblenou ha perdut quatre dels

darrers cinc partits, una mala dinàmica que fa que, de nou, el
conjunt poblenoví hagi d’estar
pendent de la zona perillosa.
L’equip voldrà retrobar la
tranquil·litat en les pròximes
setmanes (falten sis jornades
perquè s’acabi la lliga), i es veurà les cares contra el Sant Cugat
(a casa), el Sant Vicenç (al Baix
Llobregat) o contra la Salle Montcada (de nou, a la Nova Icària).

Urgències en un Júpiter
que no abandona el descens

Falten nou jornades
perquè s’acabi la Primera Catalana, però
si el curs s’acabés
avui, el Júpiter perdria la categoria. El conjunt gris-i-grana no
ha aconseguit guanyar des del
mes de gener (ha empatat tots els
partits a casa i ha perdut en totes
les seves visites), de manera que
suma un punt menys (25) que el
Gavà (26) i ocupa la catorzena posició a la classificació.

L’equip tancarà el mes rebent el Manresa i visitant el camp
de l’Andorra, mentre que els primers partits de l’abril seran al
camp de l’Almacelles i a la Verneda contra el Cambrils.
REDONDO, DIRECTOR ESPORTIU
Per altra banda, el passat dia 13
el club va anunciar el fitxatge d’Àlex Redondo com a director esportiu de tots els equips de l’entitat, inclòs el futbol base.

Rècord masculí i femení en
la 41a Marató de Barcelona

ATLETISME4L’edició de 2019
de la Marató de Barcelona ja forma part dels llibres d’història. La
prova havia modificat el traçat
per intentar que els atletes superessin el rècord i, el passat diumenge 10, això va ocórrer per
partida doble, en les categories
masculina i femenina: Alemu
Bekele i Kuftu Tahir són els nous
plusmarquistes de la cursa.
Bekele, corredor etíop nacionalitzat bahreinià, arribava a
la cita com a un dels tapats, i va
aconseguir ser el més ràpid dels
17.500 que van començar la cur-

sa. La seva marca, de 2 hores, 6
minuts i 4 segons, supera en
gairebé un minut i mig la que
Jackson Kotut tenia des de l’any
2010. Abebe Negewo i Anthony
Maritim van acompanyar l’atleta africà al podi.
Per la seva banda, la també
etíop Tahir va rebaixar en 20 segons el rècord d’Helen Bekele de
fa dos anys. L’africana ha establert la nova millor marca històrica de la prova en 2 hores, 24 minuts i 44 segons. Josephine Chepkoech i Joy Kemuma van ser
plata i bronze, respectivament.

Les Tucans jugaran el
‘play-off’contra les Panteras

La semifinal de la
Liga Elite femenina
serà un duel ‘entre
animals’, amb les Tucans jugant contra les Panteras
de Valladolid.
I és que malgrat que l’equip
encara ha de jugar el partit de la
darrera jornada de la fase regular (serà el pròxim diumenge
24 a la Pau contra l’Espanya HC
de Palma de Mallorca), és inevitable que l’equip estigui pensant ja en aquesta ronda del
play-off pel títol, que l’enfrontarà a les castellano-lleoneses. Pas-

si el que passi en el matx contra
l’Espanya (el cuer i que l’any
que ve jugarà a la Liga Oro), les
Tucans seran segones, perquè és
impossible que atrapin el Tres
Cantos madrileny.
L’únic que falta és que la Federació Espanyola anunciï les dates dels enfrontaments (l’any
passat les eliminatòries pel títol
entre les quatre millors van començar la segona setmana d’abril). La semifinal es jugarà al millor de tres partits, amb un matx
a la Pau, un altre a Valladolid i,
si cal, un tercer a la Pau.
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| Tropico 6
La darrera entrega del simulador d'estratègia política torna amb la sàtira del neocolonialisme i els
països llatinoamericans. Sigues el líder que mereix el teu país, o com a mínim el que li ha tocat.

Famosos

No t’ho perdis

'Un visionari quixotesc'. Aquest és el títol de l'exposició a la
Filmoteca de Catalunya dedicada a Terry Gilliam, un gran
del món del cinema i l'humor britànic. Gilliam va aterrar a
Barcelona per inaugurar la mostra i explicar el seu punt de
vista cinematogràfic, sempre únic i identificable. Malgrat
haver estat famós per formar part dels Monty Python, el
nord-americà ha destacat àmpliament pel seu vessant com a director de cinema. Les seves pel·lícules
sempre han buscat qüestionar els límits de la realitat, criticar la societat i entreveure un futur sovint
molt fosc, tal com mostra Gilliam a 'Brazil'. El film
distòpic de l'ex-Python va passar a ser una obra
de culte que explora un futur pròxim al '1984' de
George Orwell. També ha dirigit 'Doce monos' i
'Por i fàstic a Las Vegas'. Amb 78 anys, Terry Gilliam
encara conserva una imaginació sense límits, un
humor àcid i punyent i un sentit de l'humor que ha
fet riure tothom en algun moment de la seva vida. L’exposició és una oportunitat única per redescobrir-lo.

Pianos a l’aire lliure
Barcelona torna a ser la capital mundial del piano amb l’arribada del Concurs Internacional de Música Maria Canals.
Del 24 de març al 4 d’abril, el Palau de la Música acollirà els
millors pianistes joves del planeta. Però un dels atractius
més destacats de la celebració d’aquesta reunió musical
és que la ciutat s’omplirà de pianos. La Pedrera, el Born,
Plaça Catalunya o el Liceu seran alguns dels llocs on es posaran els pianos. En aquests escenaris improvisats, tota
mena d’aficionats podran demostrar les seves habilitats
davant les tecles de l’instrument més clàssic i elegant.

Llibres

?

T E R R Y

QUI ÉS

...

G I L L I A M

Haver format part dels Monty Python

ÉS FAMÓS PER

També ha dirigit films com ‘Doce monos’ i ‘Brazil’

?

Inaugurar una exposició a Barcelona

QUÈ HA FET

Es pot visitar fins al 12 d’abril a la Filmoteca

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Es recorden les seves millors pel·lícules

També es comparteixen moments mítics dels Monty Python

Música

Pelis i sèries

En nom del fill
Donna Leon

El futur
Helena Tornero

Saga
Icestorm

Nosotros
Jordan Peele

Gonzalo Rodríguez de Tejeda és un ancià ric gràcies al comerç d’obres d’art
que vol deixar l’herència al seu amant,
un jove habitual dels cercles artístics. El
comissari Brunnetti torna amb un trepidant thriller policíac que qüestiona la
decadència d’un sistema corrupte, uns
valors conservadors hipòcrites i la moralitat de la societat.

El futur és aquella cosa que quan arriba, deixa d'existir. Però, es pot fugir d'allò que encara no existeix? Una noia
coneix un misteriós jove estranger que
intenta arribar a Estocolm per trobar
algú relacionat amb el seu passat fosc.
Helena Tornero, directora de l'obra, explora les idees de llibertat, veritat i rebel·lió a 'El futur'.

El quartet de heavy metal barceloní estrena el seu tercer àlbum amb un so
més potent i dur. L'obra autoeditada
pel mateix grup combina la veu brutal
del vocalista i líder Marc Storm amb
una base contundent de guitarra, bateria i baix. Les cançons del disc, cantades en català i anglès, tracten la violència, la guerra i la crueltat humana.

Jordan Peele dirigeix el seu segon film,
on una família torna a la seva idíl·lica
casa d'estiueig de la infància. Aviat,
descobreixen uns estranys individus
que terroritzaran els inquilins. El terror
psicològic, la tensió i les escenes pertorbadores estan assegurades en la
continuació espiritual de 'Déjame salir',
l'anterior pel·lícula de Peele.
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Cultura
DIJOUS 4 D’ABRIL
19:00 Cassette: a documentary mixtape serà el
documental que es projectarà en el marc del
Barcelona Districte Cultural. / Centre Cultural La Farinera del Clot.

Juan Perro estrenarà el mes
d’abril a la sala Razzmatazz
Divendres 5 d’abril a les 21:00

PROPOSTES
Tallers

Una sessió per aprendre a
fer petites reparacions a casa
Dimarts 9 d’abril a les 18:00

En aquesta sessió monogràfica s’ensenyarà a fer petites reparacions bàsiques per a aparells electrònics que
fem servir sovint a casa. / Biblioteca Ramon d'Alòs - Moner.

FINS AL 4 D’ABRIL
19:00 Cada dijous d’aquest mes i el primer del
mes que ve es faran noves sessions del taller
anomenat Retoc de fotografia. Cal reserva prèvia, places limitades. / Casal de Barri Diagonal Mar.
El músic aragonès Santiago Auserón,
conegut artísticament com Juan Perro, aterra a la ciutat per presentar els
temes del seu treball El viaje. / Sala
Razzmatazz.

DES DEL 10 D’ABRIL
18:00 A partir del segon dimecres del mes
que ve, es faran sessions del curs Customització de roba, que coordinarà Klem Reciclatge. Cal inscripció prèvia, places limitades. /
Casal de Barri del Poblenou.

Exposicions

FINS AL 31 DE MARÇ
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es
podrà visitar la mostra El boom de la publicitat, un recorregut per la publicitat comercial gràfica des de final del segle XIX fins a mitjan segle XX. / Museu del Disseny.

TOT EL MES
Matí-Tarda Continua en marxa Azagra y revuelta,
una mostra que és el mirall de la trajectòria
d’aquestes dues figures al llarg de més de quatre dècades de feina. Entrada gratuïta. / Casal Ca l'Isidret.

Infantil

‘Imagina un dia a l'Índia’ a la
biblioteca Xavier Benguerel
Divendres 22 de març a les 18:00

Imagina un dia a l'Índia serà el nom d’una de les pròximes propostes de Lletra petita - Sac de rondalles. / Biblioteca Xavier Benguerel.

Esports
DIUMENGE 14 D’ABRIL
12:00 Partit de futbol corresponent a la vint-inovena jornada del grup 2 de Primera Catalana entre el CE Júpiter i el CE Cambrils. / Municipal de la Verneda.

Les Tucans tanquen la fase
regular del curs contra l’Espanya
Dissabte 24 de març a les 14:30

DIJOUS 21 DE MARÇ
11:00 La granja no s'adorm serà el títol de l’espectacle, emmarcat en el cicle Lletra Petita El racó dels pares, que coordinarà Ada Cusidó. Entrada gratuïta, places limitades. / Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz.

DIVENDRES 12 D’ABRIL
11:00 Dansalut coordinarà la narració anomenada El jardí dansat, pensada per a bebès
que tinguin entre 6 mesos i 3 anys. / Biblioteca Camp de l'Arpa-Caterina Albert.

Partit d’hoquei línia de la catorzena jornada de la Liga Elite femenina entre
les Tucans i l’Espanya HC balear. / Pavelló de la Pau.
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Sant Martí
Ernest Maragall: "L’electoralisme és dolent
per a la salut i ara també per a la cultura"
Respecte al conflicte del CAP
Raval Nord, el candidat a l'alcaldia de Barcelona per ERC assegura que el que està sobre la
taula és un simple anunci de foto
per part del govern municipal.
D'aquesta manera Esquerra ha
decidit prendre la iniciativa i accelerar el procés per trobar, de
forma inmediata, un nou espai
que ofereixi als veïns la millor solució per no haver de triar entre
salut i cultura.
"Ja comencem a estar acostumats. El tramvia, el dentista
municipal, la funerària... Aquest
govern no està fent bé les
coses", afirma Maragall conven-

çut que no és el moment de
prendre mesures buides sinó de
buscar una bona alternativa, per
això "Esquerra accelerarà el procés per intentar trobar un nou
espai que encaixi amb l'ampliació del museu i garanteixi el CAP
Raval Nord. No estem parlant ni
d’ajornar ni d’aturar, sinó d’accelerar: es pot fer", ha conclòs el
candidat.
Respecte a la funerària pública, que es va tractar al darrer
ple municipal, l'alcaldable recorda la proposta d'ERC que ja es
va aprovar per oferir un servei públic a 1.800€ i justifica l'abstenció perquè la nova proposta del

esquerrabcn.cat/districtes

govern municipal és "poc solvent", tot i mostrar-se a favor
d'estudiar uns serveis funeraris
públics de qualitat. "El que està
en joc és el bon govern. Aquesta

@ERCStMarti

ciutat no es pot permetre que la
foto i el primer pla impossibilitin
decisions que demanen rigor, exigència i servei a la ciutat", assegura Ernest Maragall.

santmarti@esquerra.cat
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