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

Rebaixes rebaixades
» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització
» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans
Albert Ribas
BARCELONA
Una munió de gent preparada per
entrar en uns grans magatzems
just abans de la seva obertura.
Aquesta era la foto que fins fa poc
il·lustrava millor l’inici de les rebaixes. La imatge, però, ha perdut
molta força en els últims anys.
El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu esquema clàssic de vendes s’ha anat
difuminant, principalment la
campanya de rebaixes. El passat
7 de gener va arrencar, teòricament, una nova edició de les rebaixes d’hivern. Teòricament perquè les rebaixes, enteses com
abans, ja no existeixen. “Les rebaixes com el període on es feien
descomptes per vendre estoc acu-

mulat pràcticament han desaparegut. S’han convertit en una
campanya comercial més”, explica
Joan Carles Calbet, president de
RETAILcat, la Unió d’Entitats de
Retail de Catalunya. Aquesta liberalització de les rebaixes provoca que la gent pugui trobar comerços que fan descomptes durant la campanya de Nadal.
EL COMERÇ VOL CONSENS
Per recuperar l’impacte que abans
tenia el tret de sortida de les rebaixes, des del petit comerç demanen establir una data de consens sobre el seu inici. “El sector
comercial hauria d’acordar el dia
d’inici perquè ens beneficiaria a
tots”, afirma Calbet. El president
de RETAILcat remarca que el
més important és l’acord del sector i no el que marca la llei catalana del 2017, que va flexibilitzar

les dates tradicionals per fer promocions (7 de gener i 1 de juliol).
Des de la Fundació Barcelona Comerç, Lluís Llanas, un dels
seus vicepresidents, també demana “unes rebaixes amb un dia
fix d’inici i amb temporades llargues perquè la gent miri preus i
compri els estocs” i no la situació actual on “anem de rebaixes
en rebaixes”.
EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per a
aquestes rebaixes d’hivern, els
comerciants creuen que poden ser
positives a causa del descens de les
temperatures en comparació al
desembre. “Si es confirma la baixada de les temperatures, ens
pot ajudar a tenir una campanya
una mica millor que la de l’any
passat, especialment al sector de
la moda i el tèxtil”, conclou Calbet.

La campanya de Nadal,
millor que la de l’any passat

BALANÇ4L’última campanya
de Nadal ha anat una mica millor que la de l’any passat i ha
aconseguit un augment de
vendes del 2%, tal com expliquen des del RETAILcat.
“Aquest any el Black Friday, que és el que ara marca
l’inici de la campanya, va ser
millor que el de l’any passat,
tot i que després els primers
dies de desembre van ser més
fluixos”, afirma Joan Carles
Calbet, president de RETAILcat. En la mateixa línia
s’expressa Lluís Llanas, vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç, que parla d’un

“lleuger augment” de les vendes en relació a la passada
campanya. Tot i això, Llanas
deixa clar que l’escenari no és
per tirar coets, ja que “el canvi d’hàbits de la gent es nota”.
I és que no només les rebaixes han patit canvis en els
últims anys. La campanya de
Nadal ha vist com la irrupció
del Black Friday trencava el
seu antic tret de sortida, que
era el pont de la Puríssima.
Aquesta situació, tal com diu
Calbet, fa que la campanya de
Nadal “s’allargui massa i les
vendes no augmenten, sinó
que s’avancen al novembre”.
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Els semàfors

La lupa

Hamelín
per @ModernetdeMerda

Josep Maria Montaner

L’Ajuntament ha començat a perseguir el
frau als habitatges públics. De moment,
la regidoria d’Habitatge, amb Montaner
al capdavant, ha localitzat un total de 13
propietaris, tres d’ells a Sant Martí, que
rellogaven o tenien buits els seus pisos.
pàgina 8

Hauré d'esperar un any més. Creia que jo només conservo la ignorància dins d'última hora, sense errors, ni un sol eraquest cop els Reis em portarien la raó meu, fins i tot una certa covardia, tot ple- ror, amb tot un poble cohesionat i deabsoluta, però m'he tornat a quedar amb gat ben poca cosa, ben minúscul tot. terminat al darrere, un poble imperles mans buides. En cap dels paquets Molta misèria i alguna ínfula.
meable a les fissures, fidel al mestratque vaig obrir diumenge passat hi haEm sap greu per mi, que renovo la ge superb dels savis. Gent que, com ells
via la veritat insubornable, aquella que mediocritat intel·lectual un any més, i només com ells, estigui disposada a
ens fa lliures i joves i bells i tremenda- però sobretot em sap greu per la repú- entregar el cos cada dia en ofrena dament atractius als ulls tristos dels qui no blica en conjunt. Els cervells privilegiats vant la barbàrie. Fins i tot quan ja no
la tenen.
continuen sent una minoria. És clar que els quedi cos per oferir.
Tenia entès que l'ésser
Aquest any, per part
humà s'acostuma a qualsemeva, no podrà ser. No soc
Cal més gent il·luminada per la raó,
vol circumstància, i que una
un dels escollits. Els Reis
nova patacada, idèntica a
han parlat i, probablement
la de cada 6 de gener, no em tocada per l’experiència i el bagatge vital. perquè no ho mereixia, no
desestabilitzaria tant com
han volgut dur-me la raó
I en cal més amb urgència.
abans. Però quan topes una
absoluta que amb tanta ànaltra vegada amb la crua
sia havia tornat a escriure a
realitat, quan la decepció es torna a ma- n'hi ha, però es poden comptar amb els la carta. No seré un d'ells.
terialitzar davant teu, no hi ha costum stweets d'una mà. Són un nucli dur molt
El 2019 serà per a mi, doncs, un any
que valgui. Una derrota és i serà sem- reduït, i ells no poden construir sols l'im- ben semblant a l'anterior, amb opinions
pre una derrota.
peri. Cal més gent il·luminada per la raó, i teories discretes, sovint irrellevants, gaEstic trist, em noto desfet. Torno a tocada per l'experiència i el bagatge vi- irebé sempre porugues. Totes tocades
sentir-me incapaç de marcar un rumb tal. I en cal més amb urgència, abans per un factor comú: el nul coneixement
perquè el rumb el continuen sabent que la desfeta sigui encara més severa. de la vida i de les revolucions humanes.
marcar uns altres, la brúixola d'or és en
Gent pura com ells, que s'arre- I totes mancades d'una mateixa virtut:
unes altres mans, la lucidesa navega fe- mangui heroicament per assolir l'ob- el coratge dels valents. Que ells ens guiliç per altres ments, lluny de la meva. I jectiu final amb èxit, sense traïcions ïn fins a la llibertat, si us plau.

Ajuntament

L’Ajuntament ha vist com un incendi ha
afectat la Torre del Fang. L’edifici, que
havia de ser desallotjat aviat, fa molts
anys que està abandonat i des de fa mesos hi malvivia un grup de persones.
Els veïns havien denunciat la situació.
pàgina 9

Handbol Sant Martí

Amb la temporada 2018-19 arribant a
l’equador, la situació esportiva de l’equip de Lorenzo Rueda és excel·lent,
per ser un nouvingut a la Divisió de
Plata. El conjunt lila tancarà la primera
volta de la lliga rebent l’Handbol Bordils.
pàgina 14

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@apuente

Valls necesita subrayar
que él no pactaría con
la extrema derecha porque solo con sus argumentos no queda claro que sea así. Obsesión securitaria, vincular manteros y delincuencia,
críticas al "buenismo con la inmigración", victimización de los castellanohablantes…

@KRLS
Històrica desfeta de
Theresa May. L’actual
Unió Europea necessita
la tradició democràtica del Regne
Unit. Les amenaces als valors fonamentals també ens vénen de dins i ens
cal reforçar la democràcia europea.
Amb el Regne Unit, la democràcia és
més forta.
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@HiginiaRoig
Los presupuestos represivos de Pedro
Sanchez: dos alcaldes
detenidos de madrugada, doce activistas durante el día y un fotoperiodista por la tarde. Todas las detenciones, sin orden judicial. Prospección policial. Cuéntalo en Europa. Mobilitzacions arreu.
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Les claus
Les millors

perles

amon Colillas, un jove de la localitat berguedana de Puigreig, ha guanyat 4,5 milions d’euros després de quedar el primer classificat d’un dels tornejos de pòquer més importants
del món, que es va disputar a les Bahames. Colillas ja s’havia proclamat guanyador del Campionat d’Espanya de Pòquer 2018.

R

’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea ha revocat els drets sobre la marca ‘Big Mac’, registrada per la
multinacional McDonalds. La decisió arriba després que la
cadena irlandesa Supermac’s, amb seu a Irlanda, hagués denunciat que la marca ‘Big Mac’ era seva i existia des de l’any 1996.

L

a Xina ha aconseguit fer brotar una llavor a la Lluna. Les imatges
enviades per la sonda Chang’e 4 mostren un brot de cotó que
hauria crescut amb èxit. L’objectiu de l’Administració Espacial
Nacional de la Xina era posar a prova la capacitat agrícola en un entorn extrem, crucial per a futures missions espacials a llarg termini.

L

n venedor de loteria de Lugo es va fugar d’Espanya fa
uns dies amb la recaptació dels sortejos de Nadal i Reis.
Dues treballadores del negoci van alertar la policia després de veure que l’home no apareixia. Els agents van comprovar que l’home va desaparèixer amb 120.000 euros.

U

’exsecretari del narcotraficant mexicà El Chapo Guzmán ha assegurat, durant el judici que s’està celebrant a Nova York, que
Guzmán hauria donat 100 milions d’euros en suborns a l’expresident mexicà Enrique Peña Nieto. L’exsecretari, però, ha dit que ell
no va ser testimoni dels fets, sinó que el mateix Guzmán li va explicar.

L
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Protesta veïnal al Ple contra
el nou gran hotel del Poblenou

2

Duel directe: l’Handbol Sant Martí
rep el Villa de Aranda

3

L’oposició frena el concurs
del projecte del nou Palo Alto

4

Veïns del Fòrum tornen
a denunciar les males olors

5

Denuncien que la superilla
ha fet créixer la contaminació

155

Com a granotes bullides

per David Rabadà

per Jordi Lleal

Si ens passegem pels centres educatius catalans, ens trobarem amb
un percentatge molt elevat de docents que són forans a aquesta comunitat. De valencians n’està ple,
sense oblidar a europeus i africans que han vingut a treballar
pel país tot i el desplaçament que
han hagut de fer. Malauradament, molts partits dretans espanyolistes han atacat aquesta fita
que permet la immersió lingüística sota una convivència pacífica.
Per això resulta paradoxal quan
escoltes, entre alguns anticatalanistes, la crítica a aquest sistema.
És la cultura la que ens fa pacífics
o violents, però alguns anticatalanistes aposten per la confrontació.
A Catalunya, i donat el gran nombre de nouvinguts interns i externs, no se la pot titllar de dividir
la població. En tot cas, ha volgut
integrar-la amb plena sobirania.
Convindrem que l’educació és la
millor manera de trencar les espirals de la desigualtat. Una endevinalla Sumèria deia: “entres a la
casa cec però en surts veient, ¿què
és? Una escola.” I Sòcrates afirmava que el més honrat i el més
senzill no és reprimir als altres
sinó preparar-se per a ser el millor
possible. Aleshores, per què alguns s’entesten que l’escola catalana divideix i que cal imposar de
nou un 155? En aquest cas em
pregunto, què redimonis va estudiar Casado per a obtenir un Màster en contra l’educació catalana?
Com deia el difunt Xavier Melgarejo, les escoles que generin llaços
més intensos i propers entre les
persones són les que en sortiran
reforçades. La catalana n’és una.
Milers d’escoles són la vida, però
ben pocs ens fan cenyida.

La faula de la granota bullida,
atribuïda al filòsof francès Oliver
Clerc, acostuma a ser molt recurrent quan es vol explicar com
una societat s’acostuma a normalitzar l’anormalitat. Una granota posada en una olla amb aigua freda que es va escalfant no
reacciona fins a morir bullida, si
se la posés en aigua bullent, saltaria de l’olla.
A Catalunya tenim una llarga experiència. Vénen a casa
nostra, prometen una pluja de
milions i després no es compleix
mai; ens empresonen els líders
polítics i socials basant-se en
falsos relats; l’1-O ens peguen a
tort i a dret; les balances fiscals
ens deixen en la misèria; el rei
truca a les empreses perquè
marxin. Ara, el PSOE necessita
que li aprovin els pressupostos i
ens venen la moto que els d’aquest any contemplen una millora econòmica, a la que no po-

dem renunciar, com si ens fessin alguna concessió, com aquells
que reparteixen pinso entre l’aviram. Esperen que reaccionem
com la síndrome de l’esclau,
que acaba creient que el seu estat és natural i no se’n pot sortir,
perquè “sempre” ha sigut així.
Amb tots aquests antecedents, des de fa molts anys, confien que els catalans ens anem
acostumant i ho acabem acceptant. Així, sesnse més, sense revoltar-nos. Submisos i esperant
que un dia s’apiadin de nosaltres
i siguin justos i magnànims amb
Catalunya. Vana esperança. No
ho faran mai. Fa segles que
practiquen la tàctica de tractarnos com a una colònia, sense la
més mínima consideració cap a
la nostra diferència.
No ens deixarem acostumar
a l’aigua calenta fins a la bullida,
abans saltarem de l’olla espanyola per ser lliures.

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

#CanviAAndalusia

@LuciaMendezEM: En la investidura del
nuevo presidente andaluz ha quedado
claro que el discurso de Juanma Moreno
es más Núñez Feijóo que Génova, 13.

#AgressióHomòfoba

@FilmBayona: Agresiones como esta están pasando cerca de tu casa, bajo ideas
que amenazan con entrar en nuestras instituciones.

#CreixLaRepressió

@mariadolorsa: Alcaldes detinguts en
sortir de casa sense saber ni tan sols per
què. Per si algú havia oblidat en quina
mena d'estat vulnerador de drets vivim.
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“No n’hi ha prou amb bones intencions
si no hi ha solvència i responsabilitat”
Ernest Maragall
Candidat d’ERC a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas
es enquestes li són favorables. Es veu com el pròxim
alcalde de Barcelona?
M’hi veig, sí. Però això no vol dir res,
perquè si ens creiem les enquestes
segur que perdo. Estem en una
competició democràtica més interessant i oberta que en altres ocasions i crec que tinc possibilitats,
però ens les hem de treballar i ens
ho haurem de guanyar a pols.

L

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

fer una oferta d’esperança i ambició per a molts ciutadans.
Ha mantingut converses amb
Colau per un possible futur pacte
postelectoral, sigui qui sigui que
obtingui millors resultats dels
dos?
No, no. No som ni molt menys en
aquest punt.
No han concretat escenaris de
futur?
No és el moment. És bo que ara
cadascú ofereixi el seu millor perfil. És cert que podem compartir
moltes coses des d’un punt de
vista progressista, però també és
evident que tenim diferències en
altres coses, com ara el model de
país o l’estil de govern.
En aquestes eleccions també tindrà al davant Manuel Valls. El
preocupa tenir d’adversari un exprimer ministre de França, amb
tot el que això suposa?
Em preocupa més pel que representa i el que diu, en el sentit que
Valls ofereix una visió contradictòria amb la que volem representar
nosaltres. La seva visió és molt incoherent amb el que és Barcelona,
el seu caràcter i la definició de la
ciutat que ens hem guanyat a pols

durant molts anys. Una cosa és que
hi hagi problemes per resoldre i
una altra cosa és un projecte lligat
absolutament al poder econòmic.
Creu que no serà atractiva per a
la ciutadania l’oferta que presenta Valls, doncs?
El problema és que sigui atractiva.
Jo no dic que no pugui ser-ho. Pot
ser-ho en la mesura que el poder
econòmic sempre és capaç d’en-

“El meu no és
un projecte
personal
ni de lideratge
en exclusiva”
lluernar i fer creure que el progrés
depèn que manin ells. Es tracta
que els ciutadans entenguin que
el més important és confiar en
nosaltres mateixos, partir del nostre caràcter i expressar la nostra
determinació democràtica. El nostre projecte és de complicitat, fet
des de la consciència que manar
és molt diferent que governar. I, a

més, hi ha un altre contrast amb
Valls: com aconseguim que el
poder democràtic de la ciutadania
es pugui expressar i que aquesta
se senti identificada amb una administració que la representa.
Fa un moment deia que el seu
model de país és diferent del de
Colau...
Es diferencia en un sentit molt específic i no en altres. Estem en
condicions de compartir el compromís per la llibertat i la democràcia, però aquesta coincidència
l’hem de saber convertir en acció
conjunta.
Quan parla de “sentit molt específic” es refereix al projecte de la
república, de la independència.
Nosaltres estem explícitament compromesos amb un projecte republicà i Ada Colau no exactament.
Encara que crec que podem compartir una amplíssima part del
camí.
Parlant de l’escenari independentista, sembla que hi haurà
moltes llistes. Fa uns dies explicava que Junqueras li va demanar que surti a guanyar. Se sent
pressionat?
No cal que ningú afegeixi pressió

a la que ja em poso jo mateix
[somriu]. El que em sento és positivament exigit i motivat, però
també em sento acompanyat.
Aquest no és un projecte personal
ni de lideratge en exclusiva, més
aviat el contrari. Som un equip,
estem treballant amb intensitat i
és molt engrescador. Estem dibuixant la Barcelona que somiem i
aquest somni el podem compartir amb milers de barcelonins i barcelonines.
Parlant de l’equip, ens agradaria
saber quina llista té al cap. Quin
tipus de perfil vol integrar a la
seva llista?
Serà una llista de ciutat, amb una
base forta i arrelada d’ERC, però
una llista que també rebrà el valor
afegit d’un bon nombre de ciutadans implicats.
Independents, per tant.
Sí. Ciutadans de Barcelona no necessàriament organitzats políticament, però sí compromesos amb
la ciutat i que comparteixen la
major part d’un concepte progressista i republicà.
Pot posar algun exemple?
[Somriu]. Encara no. De moment
no hem de tenir pressa.4
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“Grans inversors ens estan comprant
la ciutat i no sabem ni qui són”
3Fa dies també va proposar a la
resta de candidats firmar un compromís de Barcelona contra l’odi
per aïllar l’extrema dreta. No pot
passar que amb això li facin la
campanya a Vox i acabi entrant a
l’Ajuntament?
El que ha passat a Andalusia no és
un exemple contrari? Tothom deia
que no passava res, que no entrarien o en traurien un... I mira què ha
passat. Els anys 30, abans de la Guerra Civil i a tota Europa, hi havia la
consigna de no parlar-ne, de no
passarà res, de ja guanyarem... Hem
de ser conscients que la millor resposta és construir alguna cosa
digna.
Baixem a la ciutat. “Polítiques
socials integradores a barris de
la zona Nord, des de Sant Martí i
el Besòs fins a Sant Andreu i Nou
Barris. Revitalitzar la Marina, la
posada al dia del 22@...”. Són paraules seves, però sembla que
estiguem llegint el programa de
Colau...
El programa de Colau de fa quatre
anys?
Sí.
L’evidència que calgui seguir-ho
dient...
És que no s’ha complert.
En tot cas, que no hem arribat, ni de
bon tros, al punt d’ambició que
totes aquestes qüestions plantegen.
I, per tant, em permeto pensar que
darrere d’un mateix objectiu hi pot
haver polítiques diferenciades. No
estem repetint, al revés, estem construint saba nova amb ambició renovada. No n’hi ha prou amb una
ideologia i uns objectius amb bones
intencions des d’un punt de vista social si darrere no hi ha solvència, responsabilitat i complicitat. Barcelona
és una ciutat de complicitat, i el govern actual ha estat incapaç de
mantenir i afegir riquesa a aquesta
complicitat. Al contrari, en molts terrenys s’ha perdut.
Un terreny on sembla que no hi
ha hagut complicitats és el del turisme. Creu que el model turístic
actual de la ciutat està esgotat?
Esgotat, no. El problema que tenim
és d’èxit. L’èxit, si no el gestiones,
acaba generant costos que de vegades es fan insuportables. Cal
gestionar-ho, compensar els costos i repartir els beneficis. Això vol
dir redistribuir econòmicament i
socialment, canviar els conceptes
fiscals que avui defineixen el turisme i una política clara de retorn
dels seus beneficis. També hi ha
una política metropolitana per
desenvolupar, una política d’acord
amb altres ajuntaments. En aquest
tema, com en altres, no hi haurà
respostes si no hi ha una governança metropolitana.

Un altre tema polèmic és la unió
del tramvia. Colau ha tornat a
posar la qüestió sobre la taula.
Hem de parlar del tramvia? Parlem-ne. Que és una bona idea i té
sentit plantejar-se la unió? Sí. El
que no podem fer és, a partir d’aquí, simplement prendre la decisió
al marge de totes les consideracions tècniques, econòmiques, de
gestió, d’interès públic... Tot això
s’ha de valorar abans de prendre
una decisió, no després. L’ordre
lògic és primer tenir la informació.
És el que demana la responsabilitat institucional, i no pas abusar
que un Baròmetre diu que gairebé
tothom està d’acord amb la unió.
Per tant, ERC què votarà en el
plenari de finals de mes?
Si hi ha una feina feta, valorarem
quin missatge ens envien aquests
elements.

“La resposta
simple de més
autoritat, més llei
i més ordre
és la pitjor”
Per tant, no ho tenen decidit.
Tenim decidit que hi volem treballar. Estem d’acord amb la idea,
però abans de prendre una decisió
hem de veure si val la pena aquesta
inversió.
Potser seria més prudent que
l’alcaldessa no ho portés al Ple
tan aviat, doncs.
En tot cas, que es treballi abans de
prendre cap decisió. Sobre la base
de la pressió estrictament política
en un Ple no ho farem. A base de
rodes de premsa no ho arreglarem.
Fa un moment parlàvem del Baròmetre, on també apareix la
preocupació per la seguretat.
Què canviaria respecte de les polítiques de seguretat de Colau?
Primer cal dir que el problema de
la seguretat no és que el seu origen
sigui una gestió millor o pitjor des
de l’Ajuntament. El problema de la
seguretat apareix per una suma de
factors, alguns d’ells molt poc associats amb l’administració ni amb la
mateixa ciutat. Estem en un món
globalitzat, en una ciutat que és un
aparador des de tots els punts de
vista i, per tant, d’interès per totes
les delinqüències que un es pugui
imaginar, lamentablement. Això ho
compartim amb altres ciutats.
Però alguna cosa s’hi pot fer des
de l’Ajuntament...
Hem de tractar la nostra situació i

saber utilitzar els instruments que
tenim, i això no s’ha fet bé. No s’ha
fet bé la combinació de polítiques,
perquè una cosa és la Guàrdia Urbana i la seva presència, que és obvi
que ha de millorar en molts sentits,
però a més d’això s’han de fer unes
polítiques més adreçades a les causes que a les conseqüències. Per
tant, hem de parlar d’habitatge, de
cohesió social, dels serveis socials
en un sentit molt ampli... Però molts
d’aquests temes només els podrem
afrontar amb el Govern de Catalunya i el de l’Estat. La resposta simple
de més autoritat, més llei i més
ordre és la pitjor.
Però quan es fan operacions policials, els veïns que pateixen la
inseguretat les aplaudeixen. Ho
hem vist al Raval.
És que jo no dic que això no s’hagi
de fer perquè hàgim de fer polítiques de llarg termini. S’han de fer
les dues coses. Per exemple, però, hi
ha un element que no considerem
mai: qualsevol política de seguretat
ha de comptar amb un sistema judicial potent, proper, àgil i immediat. Un cas de furt triga 18 mesos a
veure’s. Això forma part del càlcul
que fa la delinqüència organitzada.
Saben que tenen impunitat durant
un temps llarguíssim. Per això defenso una justícia de proximitat i
local, que està plantejada però que
el sistema judicial sempre s’hi ha
oposat.
L’habitatge és un altre tema que
preocupa. Què pot fer l’Ajuntament al respecte que no s’hagi
fet fins ara? Les competències
municipals són limitades...
Pot fer dues coses. Augmentar molt
l’estoc d’habitatges per destinar-lo
al lloguer social o a altres opcions i,
en segon lloc, hi ha un tema de regulació fiscal i del mercat. Ens trobem aquests grans inversors que
ens estan comprant la ciutat i nosaltres no sabem ni qui són. Això no
pot ser i ha de tenir una resposta fiscal i de regulació. Aquí hi ha tot un
terreny per treballar i innovar, amb
ambició i rigor.
Per acabar, si arriba a l’alcaldia,
quina serà la seva primera decisió?
[Pensa]. N’hi ha tantes... El primer
que faré serà enviar un missatge
de complicitat. Expressar la voluntat de retornar l’Ajuntament a la
ciutat.
Aquest mandat no ha estat així?
Precisament aquesta ha estat
una de les banderes de Colau.
S’ha deixat que anés augmentant
la distància. Potser Colau havia generat tantes expectatives que ara
podem apreciar la necessitat que
hi ha de generar de nou aquesta
complicitat i proximitat.<

– Què votarà ERC en el plenari
de finals de mes sobre el tramvia?
– Si hi ha una feina feta,
ho valorarem.
– No ho tenen decidit?
– Estem d’acord amb la idea, però
cal veure si val la pena la inversió.
– Potser seria més prudent que
Colau no ho portés al Ple, doncs.
– En tot cas, que es treballi abans.
A base de rodes de premsa
no ho arreglarem.
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El Clot | Volen la biblioteca del barri a l’antiga Fàbrica del Plom
17 de gener del 2019

L’Associació de Veïns i Veïnes del Clot-Camp de l’Arpa vol que la biblioteca del barri
es faci al solar on hi havia la Fàbrica del Plom. Des de l’entitat denuncien que “és
una estafa” que l’actual biblioteca del barri estigui ubicada al Museu del Disseny”.

Denuncien el mal estat de la
zona de Glòries per les obres
» Veïns dels carrers adjacents creen la plataforma Proudetransit
» Diuen que la contaminació ha augmentat pels embussos que hi ha
URBANISME4Un grup de veïns
de la zona dels carrers Independència, Aragó i Consell de
Cent, entre la Meridiana i Dos de
Maig, han creat la plataforma
veïnal Proudetransit per denunciar “la degradació”, causada principalment per l’augment de trànsit, que consideren
que estan provocant a la zona les
obres de les Glòries.
Aquest grup de veïns lamenten que d’ençà de l’inici de
les obres “el volum de circulació
ha pujat exponencialment” i posen com a exemple el cas el
tram del carrer Independència,
entre la Meridiana i Aragó, “ha
passat de dos carrils inicials a
tres i finalment a quatre”. Una
situació, afegeixen, que “va molt
en contra de les tendències de
millora de l’habilitat i mobilitat
de les ciutats”.
Dos veïns i integrants de la
plataforma, que viuen a Consell
de Cent, afirmen que “no es pot

Els veïns han penjat pancartes de protesta. Foto: Proudetransit

viure al nostre carrer” a causa de
“la contaminació acústica provocada pel trànsit i els clàxons,
que és insuportable”.
En la mateixa direcció van
les queixes d’uns altres membres
de l’entitat, que denuncien “un
gran embús diari a la cruïlla
d’Independència amb Aragó,
que provoca un caos a la calçada i la vorera”. Una altra situació perillosa, alerten aquests
veïns, és la d’un tram d’Independència amb Consell de Cent
on a vegades hi ha motos que el
fan per la vorera.

NOU MIRADOR
A LES GLÒRIES
4L’Ajuntament ha obert
un nou mirador a les Glòries
que permet observar, amb
una vista panoràmica, com
estan avançant les obres
de transformació de la plaça. S’hi pot accedir el primer
dissabte de cada mes entre
les 10 del matí i les dues del
migdia. El primer dia de visites es va omplir de gent.

Concert del grup de l’humorista
Ignatius Farray a Razzmatazz

MÚSIC4L’humorista espanyol
Ignatius Farray també és un
dels integrants del grup de música punk Petróleo. La banda,
que es defineix com un grup de
“post punk cristià” tocaran
aquest dissabte a la sala Razzmatazz.
Petróleo va publicar l’abril de
l’any passat el seu primer senzill,
titulat ‘Así no, así no’, i uns mesos més tard van oferir el seu primer concert. Concretament, va

ser a l’agost i es va celebrar al teatre Pavón de Madrid.

HUMORISTA ESTRELLA
Farray és un dels humoristes
més coneguts del panorama cultural espanyol. Va fer els seus primers passos a ‘La Hora Chanante-Muchachada Nui’. El 2014 va
començar a participar en el programa de ràdio La Vida Moderna
i més tard al programa de televisió La Resistencia.

Multa per a tres propietaris
de pisos públics per frau

HABITATGE4L’Ajuntament ha
posat en marxa des de fa unes setmanes una ofensiva per perseguir
el frau als habitatges públics. En
el cas del districte, el consistori ha
detectat tres propietaris de pisos
protegits que els relloguen o els
tenen buits a l’espera de vendre’ls quan s’acabi el termini de
protecció.
De moment l’Ajuntament, en
el cas dels tres propietaris del districte, no ha tramitat la multa,
com sí que ha fet en el cas d’un
frau a la Barceloneta, on la quantitat que haurà de pagar el pro-

pietari s’enfila fins als 180.000 euros (dues multes). La responsable de la Unitat de disciplina
d’habitatges i inspeccions, Fuensanta Alcalá, va explicar que en el
cas dels tres expedients oberts al
districte, i nou més a la resta de la
ciutat, els propietaris podran tenir una reducció de la multa si cedeixen els seus pisos a la borsa
municipal de lloguer social.
El regidor d’Habitatge, Josep
Maria Montaner, va afirmar que
l’objectiu d’aquestes sancions “no
és recaptatori sinó recuperar la
funció social d’aquests pisos”.

Cremen set cotxes de forma
intencionada al Poblenou

Un dels cotxes cremats. Foto: Twitter (@ebalaguerv)

SUCCESSOS4Els veïns del passatge de Bori, al Poblenou, es
van despertar aquest dilluns al
matí amb olor de cremat després que durant la matinada
s’incendiessin set cotxes cremats, presumptament, de forma
intencionada.
Segons van informar des de
la Guàrdia Urbana, tot i la ràpida intervenció dels bombers, el
foc va afectar tres contenidors,
set cotxes i un local. Tal com va
explicar un veí de la zona a través del seu perfil de Twitter, diversos testimonis haurien pre-

senciat tres persones provocant
l’incendi al mateix temps que es
gravaven.
Aquest mateix veí també va
denunciar que no és el primer
cas en els darrers mesos que es
produeix un cas així i va recordar que al Poblenou i al barri de
la Llacuna hi ha hagut altres incendis d’aquest tipus. També va
denunciar que agents de la
Guàrdia Urbana es van limitar
a dir que no s’ha d’aparcar al
costat dels contenidors “tot i
que a cinc cotxes els van calar
foc directament al motor”.
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Manifestació de suport
a l’espai ocupat Casa Àfrica
SOCIETAT4Un centenar de persones es van manifestar al Poblenou divendres passat per donar suport als integrants de la
Casa Àfrica, l’espai ocupat del
carrer Marià Aguiló on hi viuen
una vintena de joves migrants
africans. La marxa era la resposta al desallotjament que tres dies
abans havien estat a punt de patir aquest grup de migrants però
que finalment es va aturar temporalment.
La protesta, organitzada per la
plataforma ‘Suport a Casa Àfrica’
va tenir el suport de diferents
col·lectius, com ara Emergencia
Frontera Sur, Tanquem els CIES
o el Sindicat de Venedors Ambulants. Els residents a la Casa Àfri-

Imatge de la protesta de divendres passat. Foto: Twitter (@casaafricasuport)

El desallotjament,
previst per al dia 8,
finalment es va aturar
de forma temporal

el seu suport, al mateix temps que
van demanar la col·laboració dels
veïns “per poder millorar la seva
condició de vida a Barcelona”. Per
la seva banda, l’Associació de
Veïns del Poblenou va llegir un comunicat de suport als integrants
de la Casa Àfrica.

ca van llegir una carta, des de davant de la seu del Districte, adreçada al barri del Poblenou i als
col·lectius de suport per agraïr-los

RECURS DE L’AJUNTAMENT
La suspensió temporal del desallotjament va arribar després
que el jutge estimés una petició
de l’Ajuntament. Posteriorment,

líniasantmartí.cat

Deu atesos per un incendi
a la Torre del Fang

SUCCESSOS4La Torre del Fang,
l’edifici d’origen medieval situat
a la frontera de Sant Martí i
Sant Andreu, propietat de l’Ajuntament i ocupat des de fa mesos, va patir un incendi a la seva
planta baixa el passat 8 de gener.
A causa de l’incendi, el Servei d’Emergències Mèdiques
(SEM) va haver d’atendre un total de 10 persones, que havien
pogut sortir de la torre pel seu
propi peu. Set d’elles van patir ferides lleus i van haver de ser trasllades a l’hospital, mentre que les
altres tres van rebre l’alta al mateix moment. A banda, els Bombers de Barcelona van haver de
rescatar tres persones que s’ha-

vien refugiat al terrat i una altra
que era a dins de l’edifici.
EDIFICI ABANDONAT
La Torre del Fang fa molt de
temps que està abandonada i els
veïns havien denunciat la seva degradació. L’edifici té en marxa un
procés judicial per al seu desallotjament però com que no tenia categoria d’urgent encara faltaven dies per a la seva execució.
En paral·lel, l’Ajuntament
encara ha de resoldre quin serà
el futur de l’edifici. Fa uns mesos
el consistori va començar a parlar-ne amb els altres partits i els
veïns però de moment no hi ha
cap projecte al damunt la taula.

el tinent d’alcaldia Jaume Asens
va celebrar la “bona notícia” i va
explicar que “ara cal exigir que el
propietari retiri la denúncia per
arribar a un acord que garanteixi que les administracions competents en asil i immigració assumeixin les seves obligacions”.
Asens també va afegir que “fan
falta més recursos per a una
acollida digna i permisos de treball perquè aquestes persones
puguin sortir de l’exclusió social
i ser autònomes”.

Comerç

Sostenibilitat | Projecte d’estalvi energètic al comerç local

L’Ajuntament, Barcelona Activa i el Districte han posat en marxa el projecte Estalvia+ dirigit
al comerç local. Té com a objectiu oferir solucions als negocis per tal que puguin reduir el
seu consum energètic i, al mateix temps, promoure l’ús racional dels subministraments.

La moneda Rec ja es fa servir
a 172 comerços de l’Eix Besòs
ECONOMIA4La moneda virtual Rec (Recurs Econòmic Ciutadà) ja es fa servir a un total de
172 comerços i parades de mercat de l’Eix Besòs, que inclou dos
barris del districte (el Besòs i el
Maresme i la Verneda i la Pau),
segons va explicar l’Ajuntament
a principis de gener.
Des del consistori també expliquen que els negocis dels 10 barris de l’Eix Besòs que accepten la
moneda virtual han ingressat
883 recs de mitjana durant els
tres primers mesos d’aquesta

883

recs de mitjana han
ingressat els negocis
adherits durant els
tres primers mesos

prova pilot, de la qual en formen
part un total de 471 usuaris.
Aquesta moneda virtual,
que equival a un euro i es fa ser-

Arriba una nova edició
de la Porkada del Clot

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

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

El principal objectiu del projecte, expliquen des del govern
municipal, és “afavorir que els
diners circulin dins del territori per fomentar l’economia i el
comerç de proximitat, evitar la
desertització comercial, apoderar la ciutadania i enfortir les
xarxes associatives”.

GASTRONOMIA4La Porkada
del Clot, una festa que barreja la
gastronomia i la cultura popular
i que s’organitza amb motiu de
Sant Antoni, celebrarà la seva
cinquena edició aquest dissabte.
La festa, que té com un dels seus
pilars l’associació comercial de
l’Eix Clot, amb les Xarcuteries
Bosch al capdavant, tornarà a
omplir la zona del mercat i alguns carrers del barri de gent.
Així doncs, la jornada arrencarà a les 11 del matí amb la concentració prèvia a la plaça del

Mercat del Clot de la cercavila,
que es posarà en marxa una
hora més tard. A la mateixa plaça també hi haurà tallers de treballs manuals i dibuixos. A la tarda la festa seguirà a partir de les
cinc amb la Tarda de tapes, música i foc. Cinc bars oferiran diferents degustacions mentre que
l’associació Northern Clot posarà la música. A les sis començarà el ‘Porkatapes’, el recorregut
per diferents bars del barri,
mentre que a les vuit el correfoc
tancarà la jornada festiva.
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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veïns en línia

Reclamen responsabilitats
La FAVB demana explicacions al Banc Sabadell per haver tapiat un pis amb tres menors a dins
SOCIETAT/ La FAVB i l’Associació de Veïns i
Veïnes de Ciutat Meridiana van exigir el
passat dilluns 7 de gener explicacions a
Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell,
perquè durant un desnonament en un
bloc de l’avinguda Rasos de Peguera d’aquest barri de Nou Barris del passat divendres 4 va deixar tres menors d’edat a
l’interior d’un pis que va quedar tapiat.
La federació, representada per la seva
presidenta, Ana Menéndez, i l’entitat veïnal, a través del seu president Filiberto
Bravo, van comparèixer a la seu de la FAVB
per reclamar que s’investiguin les responsabilitats després d’un episodi que van
considerar de “matonisme immobiliari”.
De fet, després d’aquesta compareixença, les dues entitats van emetre un comunicat conjunt denunciant que “la mala
pràctica dels operaris, que haurien d’haver
comprovat si havia algú al pis abans de
canviar la porta, va posar en risc la vida dels
menors durant unes hores”. La mare dels
menors no era al pis, i havia deixat el fill
més gran, de 16 anys, a càrrec dels seus
germans de 5 i 12, que durant unes 12
hores no van poder sortir del domicili per
la porta, ja que a sobre s’hi havia col·locat
una planxa metàl·lica. Quan la dona va tornar de treballar va veure com tampoc
podia accedir a l’interior del pis i, aleshores,
va trucar a l’associació de veïns, que va ser
des d’on es van fer les gestions amb la policia i els bombers, els quals van haver d’intervenir per obrir la porta.
Així, l’AV i la FAVB van assegurar que seguiran “pressionant fins que s’aclareixin els
fets” i van anunciar que posaran una denún-

El decret-llei sobre habitatge del govern
de Pedro Sánchez no convenç
HABITATGE/ No rotund de les entitats al decret-llei que
l’executiu de Pedro Sánchez va aprovar en matèria d’habitatge durant el mes passat. Així, el Sindicat de Llogaters
i Llogateres, l'Observatori DESC o la PAH ja havien alertat sobre la insuficiència d’aquesta mesura de govern i ara,
setmanes després, l'Assemblea de Barris per un Turisme
Sostenible (ABTS) se suma a les crítiques.
L’ABTS considera que aquesta mesura “arriba tard i malament”, ja que creu que els dos canvis principals que aplica són pràcticament inútils. D’aquesta manera, l’assemblea considera que el decret llei és “molt insuficient” pel
que fa a l’aspecte residencial, perquè considera que no
aconsegueix gaire més que allargar la durada dels contractes d'arrendament dels actuals tres fins a cinc o set anys,
en funció de si la propietat és física o jurídica.
Més contundents, en canvi, són les crítiques als aspectes
relacionats amb els pisos turístics. En aquest sentit, l’ABTS
considera que “una normativa sobre lloguers que modifica el lloguer turístic sense tenir en compte el seu impacte
al parc i el mercat d'habitatge, en definitiva al dret a l'habitatge, és senzillament una presa de pèl”. A més, denuncien
que el principal problema del lloguer turístic és que “és una
modalitat d’especulació turística que desposseeix l’habitatge de la seva funció social”.

cia a la Fiscalia de Menors“per si aquesta acció
dels operaris, i de manera indirecta també del
Banc Sabadell i Solvia, és constitutiva de delicte per posar en risc la vida dels menors”.
Tot i això, al text les dues parts van voler
valorar positivament que “l'Ajuntament hagi
negociat un lloguer social per a la veïna afectada i els seus fills”, tot i que consideren que
això és “un rentat de cara de Solvia, que té
centenars de pisos buits a tota la ciutat, i que
no els cedeix a l'Ajuntament”. Finalment, les
entitats van preguntar-se “què passarà amb

La Federació va
anunciar que posarà
una denúncia pel cas
a la Fiscalia de Menors
les desenes de famílies que patiran la mateixa situació, però que no tindran ressò mediàtic per tenir els fills a l'escola”.
“SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL”
El text acaba denunciant que l’habitatge
“segueix sent un dels problemes del model
capitalista de la ciutat”, ja que es contempla com “un privilegi fora de l’abast de la
classe treballadora” i no com un dret, i considera que fets així “demostren la voluntat
especulativa amb què bancs i fons voltor
gestionen els seus parcs de pisos, allunyats
de la situació d’emergència social que converteix l’habitatge en un luxe”.

Les entitats tornen a
reivindicar la unió del Tram
MOBILITAT/ Una de les grans promeses electorals del govern d’Ada Colau torna al debat públic. El passat divendres 4, l’Ajuntament va anunciar que tornarà a portar a la
sessió plenària de finals d’aquest mes la connexió del tramvia per la Diagonal.
Poc després de l’anunci, aquesta decisió va rebre el suport de la plataforma Unim els Tramvies (l’entitat més activa a favor d’aquest projecte) i de la FAVB. Unim els Tramvies va compartir la piulada del govern municipal, etiquetant tots els grups representats al Ple i dient que “no
la desaprofitem”, mentre que la FAVB va dir que espera que
“els grups municipals estiguin a l'altura del que reclama
la ciutadania”.
Caldrà estar atents, doncs, a aquesta primera sessió de
l’any, que està prevista per al pròxim divendres 25.
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veïns en línia

Oposició al Pla d’Estratègia
de Màrqueting Turístic de la ciutat
TURISME/ L’objectiu no ha de ser
repensar el model turístic de la
ciutat, sinó limitar l’impacte que
té sobre els barris i els veïns i les
veïnes. Aquesta és una de les conclusions que, a mitjans del mes
passat, va fer públiques l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) respecte del Pla
d'Estratègia de Màrqueting Turístic de Destinació Barcelona, que
es va presentar a la Llotja de Mar
a principis del mes d’octubre.
L’ABTS va emetre un text en el
qual publicava aquestes i altres
reflexions al respecte d’aquesta
acció conjunta de l’Ajuntament,
Turisme de Barcelona, el Gremi
d’Hotelers i la Cambra de Comerç.
Les entitats havien convidat
l’ABTS a aquest acte de presentació, però els responsables de l’entitat van descartar anar-hi.
Tot i que des de l’entitat reconeixen que “la presentació del
procés suggereix un canvi de
plantejament”, denuncien que no
hi ha gaire marge per “anar més
enllà d’un aspecte terminològic”.
I és que, asseguren, tot i que apareixen idees com sostenibilitat o
retorn social, “darrere d'aquestes
hi ha de seguida el clàssic creixement turístic, encara que sigui
posat al dia” i que això xoca frontalment amb els principis que defensen, com el decreixement del
sector, la seva reconversió o la diversificació que comportaria en
l’economia de la ciutat.
De fet, l’ABTS considera que
una de les novetats del Pla és
“transcendir els límits de la ciutat”.
L’Assemblea, però, no ho veu com

una bona notícia i considera que
significa “una nova ampliació del
camp de batalla, exportant els impactes de la turistització a tota la
comarca o província”.
Un altre dels aspectes denunciats és que es parlava de vetllar
perquè el retorn social del turisme
fos gran, tot i que l’ABTS creu que
“amb l'actual pressió turística el retorn social de la competitivitat és
automàticament negatiu” i que té
derivades com “l’expulsió de veïnat, precarització laboral i vital,
conseqüències greus per a la salut
o contaminació ambiental”.
Així, l’ABTS creu que “la ciutat i
l’àrea metropolitana no necessiten
un Pla de Màrqueting Turístic, sinó
mesures concretes per revertir el
model turístic actual en favor del

SALUT/ Durant els primers dies
de l’any, la Plataforma del Raval
Nord va fer arribar a l’Ajuntament les primeres signatures
que ha recollit entre veïns i entitats perquè el futur centre d’atenció primària es construeixi a la
Capella de la Misericòrdia. L’espai
està cedit al MACBA, però la plataforma espera que el govern
municipal revoqui aquest acord
i que construexi l’equipament.
Aquesta campanya de recollida de suports es va posar en
marxa a mitjans del passat mes
de desembre i la intenció que tenen els seus impulsors és recollirne prop de 4.000 abans que s’acabi aquest mes.

Crítiques per
l’enderrocament
de part de la Model

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

PATRIMONI/ L'entitat SOS-Monuments, una de les principals
veus per a la conservació dels elements arquitectònics de l’antiga
presó Model, ha criticat l’enderrocament parcial de les galeries
en el nou projecte de transformació del centre penitenciari.
En un comunicat emès el
passat dia 4, l’entitat assegurava
no entendre “la necessitat d’enderrocar els murs d’alguns dels
braços de l’estrella, quan els volums que es perden amb aquesta acció es tornen a construir en
un altre lloc del mateix solar”.
També van dir que consideren excessives les construccions que s’adosaran als braços.

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

Mor Manuel Rodríguez, històric
líder veïnal del barri de les Roquetes
CONDOL/ El barri de les Roquetes va conèixer la mort d’un dels seus referents
veïnals el passat dimarts 1 de gener. Ens
deixava Manuel Rodríguez, conegut popularment com el pintor de la vida i la
lluita de les Roquetes. Actualment tenia
90 anys.
Rodríguez va néixer a la localitat andalusa de Nerva a finals de la dècada de
1920, però amb poc més de 40 anys va
arribar a viure a la ciutat, que es va convertir en casa seva. Veí de les Roquetes, va
dedicar gairebé tota la seva estada a Barcelona a col·laborar amb el moviment
veïnal, incidint en àmbits de la vida com
la sanitat (va ser el principal defensor de
la necessitat d’obrir un ambulatori al
barri) o la cultura (gràcies a aquest ves-

Els veïns segueixen
reivindicant el nou
CAP Raval Nord

sant va impulsar la creació del Grup de
Pintors de Nou Barris, que fins i tot va
aconseguir exposar al Palau de la Virreina,
o de la reconversió de l’antiga escola Ton
i Guida en un centre cultural, cosa que ha
arribat fins a l’actualitat). Poc després
d’instal·lar-se al districte de Nou Barris,
Rodríguez va entrar a formar part activa
de l’Associació de Veïns de Verdum i a implicar-se en aquestes i altres lluites.
A més, la seva obra pictòrica va ser especialment important per il·lustrar una
època en la qual la fotografia no estava,
ni de bon tros, tan estesa com en els nostres dies.
La seva capella ardent va estar oberta
el dia 2 al tanatori de la ronda de Dalt i
l’endemà va ser enterrat.

El número 150
de ‘Carrer’ fa una
passejada pel 22@
PUBLICACIÓ/ El número 150 de
la revista Carrer, la publicació de
la FAVB, té com a tema principal
del seu dossier el barri del 22@.
Les peces d’aquest se centren en
temes com les lluites veïnals, les
problemàtiques socials i les iniciatives culturals que han sorgit
en aquest punt de la ciutat, alhora
que es planteja el debat ciutadà
que vol repensar aquest territori en clau crítica.
Altres peces d’aquesta edició
són un balanç sobre l’arribada de
l’L9 del metro a la Zona Franca o
del pacte entre l'Ajuntament i la
Sagrada Família. Com sempre,
Carrer es pot descarregar des
del portal web de la FAVB.

Viu en línia
| 12

| Yakuza 4
Anys després de la seva publicació, la quarta entrega de
la saga Yakuza surt al mercat adaptada a la PlayStation 4.

Famosos

No t’ho perdis

El K-pop segueix guanyant adeptes entre el públic
adolescent amb el triomf de grups com BTS o BlackPink. Precisament aquest últim ha revolucionat les
xarxes amb l’anunci del seu concert a Barcelona dins
de la seva gira. Tot i que encara no se sap ni la data ni
el lloc exacte on actuarà la banda surcoreana, els seus
seguidors van fer que la notícia es convertís en Trending Topic a Twitter en pocs segons. BlackPink és una
girlband formada per les cantants Lisa, Jisoo, Jennie i
Rosé, les quals tenen entre 21 i 23 anys. El grup viu un
moment molt dolç a nivell professional, ja que les seves cançons no deixen d’acumular records de visualitzacions a Youtube. De fet, les surcoreanes estan millorant les xifres d’artistes consolidades com Beyoncé. El
seu últim videoclip ha aconseguit més de 475 milions
de reproduccions en quatre mesos, mentre que la
cantant de Crazy in love només ha arribat als 150 milions en el mateix període de temps.

L’art en moviment

?

B L A C K P I N K

QUI SÓN

La Pedrera de Barcelona acull fins al pròxim 27 de gener
l’exposició ‘Obres obertes. L’art en moviment, 1955-1975’. La
mostra reuneix una àmplia selecció d’obres de 37 artistes
internacionals que busquen una transformació profunda
del rol de l’espectador a través de la participació i la interacció amb l’obra d’art. Artistes com Alexander Calder, Alberto
Biasi, Pol Bury o Jordi Pericot són alguns dels protagonistes
d’una revolució artística i internacional que va fer eclosió
durant els anys cinquanta i seixanta a Europa. Les obres giren al voltant del concepte d’obertura, moviment i espai.

Llibres

La fitxa

...

SÓN FAMOSES PER

L’èxit internacional de les seves cançons

El grup està format per Lisa, Jisoo, Jennie i Rosé

?

La seva gira arribarà a Barcelona

QUÈ HAN FET

Encara no se sap la data exacta del seu concert

...

Revolució entre els seus seguidors

A LES XARXES

Teatre

La notícia s’ha convertit en Trending Topic a Twitter

Música

Pelis i sèries

Tu, calla!
Laura Huerga i Blanca Busquets

Dignitat
Ignasi Vidal

Desaïllat
Taknata

El vicio del poder
Adam McKay

Les dues autores d’aquesta novel·la reflexionen sobre el creixement de les
sancions i penes relacionades amb els
drets a la llibertat d’expressió, de manifestació i d’informació. Valtònyc, Altsasu, Pablo Hasél, El Jueves i molts casos
més. L’obra exposa i denuncia el marc
legal que empara la censura a l’Estat
espanyol, agreujat per la llei mordassa.

Roger Pera i Octavi Pujades protagonitzen aquest viatge a les entranyes de
la política. Dos homes que, després
d’anys d’amistat i de dedicació a la feina, estan a punt d’aconseguir el poder
es troben en una reunió que acaba
descobrint els seus desitjos, les seves
pors, les ambicions i les il·lusions.
Al Teatre Apolo de Barcelona.

La formació composta per Albert Puig,
Òscar Domènech, Jordi Matas (El Petit
de Cal Eril, Ferran Palau) i Gès torna
després del seu primer disc homònim,
Taknata (Hot Blues Records, 2016). Ja
ha llançat un avançament del què serà
el seu segon experiment musical, Desaïllat (Hidden Track, 2019). Ser inclassificables és un dels seus trets distintius.

En un dels films de temàtica política
més aclamats dels últims temps. Christian Bale es converteix en Dick Cheney,
un buròcrata de Nebraska que va acabar sent un dels homes més poderosos del món, com a vicepresident de
George W. Bush. Steve Carell o Amy
Adams completen el repartiment d’una ferma candidata als Oscar.
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Cultura
DILLUNS 21 DE GENER
19:00 El penúltim dilluns d’aquest mes es farà
una nova sessió del Fòrum cinema, amb
pel·lícula i tema del debat a determinar. / Centre Cívic Parc Sandaru.

Petróleo, la banda d’Ignatius
Farray, arriba a Razzmatazz
Dissabte 19 de gener a la 01:30

PROPOSTES
Tallers

Avui es posa en marxa
el curs ‘Pilates suau’
Tots els dijous a les 10:30

Aquest matí es posa en marxa un
curs trimestral anomenat Pilates suau,
pensat per aprendre les postures d’aquesta disciplina. Cal inscripció prèvia.
/ Casal de Barri Verneda.

DIJOUS 24 I 31 DE GENER
17:00 Primeres dues sessions del curs Un tràvelling pel cinema asiàtic, organitzat per
Casa Àsia amb la col·laboració de la Filmoteca
de Catalunya i de CineAsia. Cal inscripció prèvia. / Can Jaumandreu.
L’irreverent humorista Ignatius Farray
fa el salt a la música amb el grup Petróleo, una banda, segons diu ell mateix de ‘post punk cristià’. / Sala Razzmatazz.

DIMARTS I DIJOUS
18:00 Des de principis d’aquest mes està en marxa un curs de pintura pensat perquè els
alumnes aprenguin i comencin a dominar diferents tècniques i estils. Cal inscripció prèvia. / Casal de Barri La Pau.

Exposicions

DES DEL 29 DE GENER
Matí-Tarda El pròxim dimarts 29 es posarà en
marxa l'exposició Any xinès, una sèrie d’imatges i diferents mostres de la cultura popular xinesa al barri. Entrada gratuïta. / Casal de Barri Verneda.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda El boom de la publicitat és la mostra que fa una repassada a la publicitat comercial gràfica des de final del segle XIX fins
a la meitat del segle XX. / Museu del Disseny
de Barcelona.

Infantil

Umpalumpa coordina una
sessió de contes per a infants
Avui 17 de gener a les 18:00

La companyia Umpalumpa s’encarregarà de coordinar la sessió de narracions anomenada Contes a la mà. / Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz.

Esports
DIUMENGE 20 DE GENER
12:00 Partit de futbol corresponent a la divuitena jornada del grup 2 de Primera Catalana entre el Júpiter i el filial del Lleida Esportiu. / Municipal de la Verneda.

L’Handbol Sant Martí tanca la
primera volta contra el Bordils
Dissabte 19 de gener a les 19:30

AVUI 17 DE GENER
18:00 Albert Estrengre s’encarregarà de la narració 20.000 llegües de viatge submarí, que
forma part del cicle Lletra petita - Sac de rondalles. Activitat gratuïta. / Biblioteca El Clot
- Josep Benet.

DIMECRES 30 DE GENER
17:30 En el taller anomenat La Tati i el mar, Susagna Navó farà que els més menuts juguin
amb els sons i les paraules. / Biblioteca El Clot
- Josep Benet.

Partit d’handbol corresponent a la
quinzena jornada de la Divisió de Plata entre el Sant Martí i el Bordils. / Pavelló de la Verneda.

Esports
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Caminada | El Barnatresc 2019 comença a Sant Martí de Provençals

Aquest diumenge es posarà en marxa l’edició d’enguany del Barnatresc, el cicle de caminades no
competitives que es van succeïnt durant els 12 mesos de l’any i ho farà amb una a Sant Martí de
Provençals aquest diumenge. El punt de partida i l’arribada serà la plaça de les Glòries.

L’Handbol Sant Martí tanca la
primera volta rebent el Bordils
» Els de Lorenzo Rueda han guanyat tres dels últims quatre partits
» L’Handbol Poblenou, obligat a reaccionar a la Primera Nacional
Pau Arriaga
SANT MARTÍ
Molt probablement, quan va començar el curs, l’Handbol Sant
Martí hauria signat els resultats
que ha obtingut en les primeres
14 jornades. Els de Lorenzo Rueda tancaran la primera volta de la
Divisió de Plata demà passat a
dos quarts de vuit del vespre a la
Verneda amb el segon derbi català del curs, contra el Bordils.
L’equip suma 12 punts gràcies
a les cinc victòries i els dos empats
aconseguits en la primera meitat
de la classificació, i especialment
bo ha estat el seu tram més recent, ja que els liles han aconseguit guanyar en tres dels seus darrers quatre enfrontaments.
ESTRENA D’ANY SOMIADA
L’últim d’aquests, precisament, va
coincidir amb el primer partit de

La primera meitat del curs ha estat més que notable. Foto: HSM

l’any, que els de Rueda van jugar
dissabte passat a la pista d’un dels
conjunts de la zona alta, el Palma
del Río (27-28).
El triomf a Còrdova a més, va
tenir el regust dolç de la remuntada en els últims minuts. Ferran
Cisneros, amb sis gols, va ser el
màxim anotador lila, mentre que
la contribució ofensiva de Ferran Laliga i Victor Torres, amb
cinc cadascun, també va ser vital.

SEGONA MEITAT PEL POBLENOU
Les sensacions, en canvi, són
pitjors al Poblenou. I és que el
conjunt poblenoví encadena vuit
partits seguits sense guanyar (un
empat i set derrotes) i ha anat
perdent posicions al grup D de la
Primera Nacional masculina.
El pròxim partit de l’equip (el
primer de la segona volta) serà
demà passat al CEM Les Moreres
contra l’Handbol Esplugues.

La lliga arriba a l’equador per
als dos sèniors del Grup Barna

Les dues Copes Catalunya arriben a la
seva meitat, de manera que els sèniors
del CB Grup Barna afronten,
aquest cap de setmana, la darrera
jornada de la primera volta, l’última també abans de l’All-Star.
El primer que jugarà serà el
masculí, necessitat de victòries,
que visitarà la pista del cinquè, el
Sol Gironès Bisbal Bàsquet, demà
passat a les sis de la tarda.

L’endemà serà el torn per al
primer equip femení, que té una
posició més còmoda a la taula, i
que rebrà el Joventut les Corts en
el derbi barceloní que es jugarà
diumenge a les sis de la tarda a la
Nau del Clot.
I és que el cap de setmana de
la setmana que ve, el focus del
bàsquet català serà a Manresa, a
l’All-Star. Marc Subirachs i Laura Tierno seran els representants del club al Nou Congost.

Duel directe: el PobleNou rep
el filial de la UE Santboiana

El CN PobleNou haurà d’afrontar un partit
dur contra un rival
directe en la quinzena
jornada de la Divisió d’Honor B,
que es disputarà demà passat a
les quatre de la tarda.
El conjunt de Graham Smith,
que va estrenar el 2019 perdent
a València contra el cuer, la UER
Montcada (32-25) voldrà treure’s
aquest regust amarg de l’estrena
de l’any contra el filial de la UE
Santboiana. Els poblenovins,
que ara mateix presenten un
balanç de set victòries i set de-

rrotes, no volen despenjar-se de
la zona alta (el CAU València, segon, només té 10 punts més),
però no poden permetre’s més
ensopegades en la segona volta.

EL FEMENÍ VISITA SANT CUGAT
Per la seva banda, el sènior femení, que dissabte passat va
aconseguir una victòria amb bonus ofensiu inclós contra el
CRUC (41-10) afrontarà, demà
passat, un desplaçament a Sant
Cugat. Les del Vallès Occidental
són quartes, amb dues victòries
més que el CNPN.

El Júpiter arrenca la segona
meitat del curs a la Verneda

El Júpiter comença
una segona meitat
de curs en la qual el
conjunt gris-i-grana
està obligat a reaccionar i a començar a obtenir bons resultats
si no vol, un cop més, haver d’estar més pendent del que té per
sota que no pas de mirar cap a la
zona tranquil·la o noble.
Una de les claus perquè el Júpiter comenci a millorar són els
partits a la Verneda: i és que, en
la primera volta, l’equip va haver
d’esperar fins a la jornada 15 per
celebrar la primera victòria a

casa (2-1 contra el Tàrrega). L’any
2019, a més, va començar amb un
triomf, també al municipal de la
Verneda (3-1 diumenge passat
contra el Mollerussa), de manera que l’equip voldrà mantenir la
bona inèrcia com a local aquest
diumenge, quan rebrà un dels
seus rivals directes, el filial del
Lleida Esportiu.
Després d’aquest partit contra el conjunt de la Terra Ferma,
el conjunt gris-i-grana tornarà a
la carretera per tancar el mes a la
capital de l’Anoia, on jugarà contra el CF Igualada.
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Sant Martí
Ernest Maragall presenta un projecte
progressista i de ple compromís republicà
El candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va
definir el seu projecte per governar la ciutat en una conferència que va tenir lloc al
Campus de la Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra, i
que va reunir prop d’un miler
d'assistents.
Durant l'acte, Maragall va
desgranar les idees principals del seu projecte, fonamentat en tres eixos: les
oportunitats, les responsabilitats i les complicitats. El
candidat republicà va reivindicar la necessitat que Barcelona esdevingui la capital
de la llibertat, la democràcia
i la convivència, una capital

de la República que assumeixi la seva diversitat i complexitat com un bé preuat.
Maragall va remarcar que
el projecte d'Esquerra Republicana per a Barcelona serà
inequívocament progressista
i de ple compromís republicà.
En aquest sentit, va expressar
la seva predisposició a arribar
acords amb qui comparteixi
aquestes dues premisses.
El candidat d'ERC va estendre la mà a totes les forces sobiranistes per tal
d'assolir un acord ferm i consistent per a la unitat d'acció
en el camí d'avenç cap a la
República, i la consolidació
d'un bloc democràtic ampli
que assumeixi els objectius

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

referèndum acordat i vinculant sobre el futur polític de
Catalunya i el compromís per
garantir que Barcelona no

serà governada per les dretes al servei de l'unionisme ni
pels partits que han conformat el bloc del 155.

ERC força l’aprovació del projecte de gestió
pública de Palo Alto en benefici dels veïns
Esquerra Republicana ha assolit un acord amb el govern municipal que facilita el vot
favorable a la Comissió d’Economia i Hisenda del grup republicà i que beneficia el teixit
associatiu del barri i del districte
de Sant Martí. Després de
l’abstenció en anteriors votacions, la regidora Trini Capdevila
ha celebrat que finalment s’hagin “resolt parcialment” els elements que dificultaven l’acord
amb el govern municipal per a
una nova gestió de l’espai fabril
de Palo Alto.
“Des de la pressió del teixit
associatiu i Esquerra Republicana hem aconseguit que Palo
Alto tingui una gestió i una par-

ticipació majoritàriament pública, garantint que el 55% dels
espais seran gestionats per l’Ajuntament de Barcelona”, ha
remarcat Capdevila.
Amb l’objectiu d’oferir “espais dignes” per al teixit associatiu, Capdevila ha destacat
que el projecte permetrà a la
Comissió d’Equipaments del
Poblenou ocupar “les instal·lacions previstes per a aquest ús
a Palo Alto i a una de les naus
del recinte de l’Escocesa”. Davant l’acord assolit, la regidora
d’ERC ha demanat que a partir d’ara es treballi per formalitzar els acords “amb la
màxima celeritat” i votar definitivament el projecte.

esquerrabcn.cat/districtes

@ERCStMarti

santmarti@esquerra.cat
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