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Qualsevol titular sobre què pas-
sarà a les eleccions municipals del
26 de maig a Barcelona necessi-
ta un interrogant. Perquè una
suma de dubtes no fa una certe-
sa. I de certeses, aquest cop, n’hi
ha ben poques. Per no dir cap. 

Tots els partits ho tenen clar.
Tant, que fins i tot el favorit a les
enquestes, Ernest Maragall (ERC),
es resisteix a acceptar aquesta
etiqueta. “Si ens creiem les en-
questes, segur que perdo”, deia fa
uns mesos en una entrevista amb
aquesta publicació, afegint que, si
vol convertir les expectatives en re-
sultats electorals, s’ho haurà de
guanyar “a pols”.

El cert, però, és que Esquerra
no només arriba al 26-M amb les
enquestes a favor, sinó també
amb l’impuls de l’històric resultat
que va treure a les recents eleccions
generals. Les municipals tenen
una lògica pròpia, d’acord. Però els
resultats dels republicans el 28 d’a-
bril, quan van ser la primera for-
ça a Barcelona per 2.733 vots de di-
ferència sobre el PSC, confirmen

que la música sona bé: victòria en
38 dels 73 barris i en 5 dels 10 dis-
trictes. “La ciutadania va parlar
clar. És hora que això es confirmi,
però no es traslladi només a un
crit, sinó també a un projecte de
màxima ambició republicana”,
demana Maragall. ERC aspira a
entrar al club dels grans partits que

han aconseguit l’alcaldia de Bar-
celona i l’independentisme es juga
tenir o no la capital del país.

QUEDA EFECTE COLAU?
Que això passi dependrà, en gran
part, del resultat que acabi acon-
seguint Ada Colau. L’alcaldessa
arriba a la cita després del retrocés
del 28-A –els comuns només van
guanyar en dos barris–i amb una
llista desdibuixada, on no hi ha ni
Gerardo Pisarello ni Jaume Asens
(han anat al Congrés), però tam-
poc Laia Ortiz, Josep Maria Mon-
taner, Agustí Colom, Mercedes
Vidal o Gala Pin –bé, la regidora de
Ciutat Vella sí que hi és, però en
una posició simbòlica (37)–. 

Però sobretot Colau arriba al
26-M amb un balanç de mandat
agredolç –vegis la situació de
l’habitatge o la seguretat– i amb
força complicitats erosionades,
especialment amb la resta de par-
tits i amb el sector privat. Caldrà
veure si es conserva –i en quina
mesura– l’efecte Colau del 2015 i

com afronten els comuns aques-
ta recta final de campanya, més
enllà dels controvertits vídeos de
l’alcaldessa a Youtube.

“ELS SOCIALISTES HEM TORNAT”
Qui confia en un retrocés dels co-
muns i en recuperar posicions –i
fins i tot donar la sorpresa– és el
PSC. Els bons resultats que va
aconseguir a les generals a Barce-
lona, on es va disputar la victòria
global amb ERC i va imposar-se en
29 barris i 5 districtes, han injectat
una bona dosi de moral a les seves
files. “Els socialistes hem tornat”,
exclamava poc després del 28-A
Jaume Collboni, que ha organitzat
la campanya de les municipals
com una segona volta de les gene-
rals. La marca torna a vendre i el
vell feu socialista, Nou Barris, ha
tornat a ser íntegrament vermell a
les generals. Ingredients suficients,
argumenten des del partit, per fer
un bon resultat el 26-M.

On no hi ha tanta eufòria és a la
seu de campanya de Manuel Valls

als Jardinets de Gràcia. L’exprimer
ministre francès, que va arribar
amb grandeura Barcelona i des de
certes esferes ja se’l feia alcalde,
sembla haver-se anat desinflant a
mesura que avançaven les setma-
nes. Els discrets resultats de Ciu-
tadans a la ciutat el 28-A no són
precisament un bon auguri. 

JxCAT REIVINDICA LA GESTIÓ
Qui sembla que tampoc ho té fà-
cil és Junts per Catalunya. La
candidatura de Joaquim Forn i
Elsa Artadi no apareix al capda-
vant de les enquestes, però els re-
sultats que el partit va aconseguir
el 28 d’abril a la ciutat són simi-
lars als dels comicis espanyols
del 2016. Amb tot, han resistit i es-
peren recuperar posicions fent
bandera de la seva experiència de
gestió. “El 26 de maig la qüestió ja
no serà com aturar l’extrema dre-
ta espanyola, sinó quina propos-
ta política garanteix el canvi a Bar-
celona per construir la gran capi-
tal que volem”, defensen.

Menys aspiracions tenen al
PP. Després de la desfeta a les elec-
cions generals, sembla que els
populars es donaran per satisfets
si aconsegueixen obtenir repre-
sentació municipal i no quedar

fora del plenari. Al partit confien
que l’aposta –no exempta de de-
bat– per Josep Bou els permeti
salvar els mobles.

I per últim caldrà veure quin
resultat treuen la CUP –amb una
massa de votants sempre fidel– i
Barcelona és capital-Primàries,
amb un Jordi Graupera que podria
entrar al consistori. Qui sembla que
es quedarà fora, almenys atenint-
nos al 28-A, és VOX. Només va
arribar a un 3,41% dels vots.

Arnau Nadeu
BARCELONA

El moment d’Esquerra?

El candidat d’ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall (esquerra), durant la celebració dels resultats electorals el 28-A. Foto: ACN/Elisenda Rosanas

Colau ha perdut Asens,
Pisarello, Montaner,
Ortiz, Colom, Vidal i
Pin, que va al número 372.733

vots de diferència van
fer possible la victòria
d’ERC per davant del
PSC a la ciutat el 28-A

» ERC afronta el 26-M a Barcelona amb les enquestes a favor i l’impuls del resultat de les generals
» Els comuns hi arriben desdibuixats, Valls desinflat, JxCAT resistint i el PSC recuperant la moral

Anàlisi
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Xifres, no rumors:
400.000 sirians que

van arribar a Alemanya
fugint de la guerra civil al seu país ja
estan treballant i cotitzant a la Segu-
retat Social. No només era una obli-
gació humanitària, sinó que era tam-
bé una aposta pel desenvolupament
econòmic.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El mayor problema de
Podemos para que el

PSOE le meta en el Go-
bierno no son las presiones del mun-
do económico, sino que Sánchez no
tiene incentivos para resistirlas. UP no
suma para la absoluta y te ata a ERC. Un
precio demasiado alto de inicio cuan-
do puedes ser investido sin pagarlo.

@apuente

Si no estás prevenido
ante los medios de co-

municación te harán
odiar una referencia a Raúl Romeva jun-
to a la placa de Mauthausen que in-
aguró hace un año, y olvidar una me-
dalla y pensión vitalicia a Martin Villa
y Billy el Niño junto a un pleno del Con-
greso.

Arrimadas diu que Pu-
igdemont ha tret la veu

als constitucionalistes.
Sobta, tenint en compte que el ‘cop
d'Estat’ que ells denuncien va ser un re-
ferèndum per donar veu a tots els ca-
talans -i que Ciudadanos va elogiar la
tasca d'aquells que ens van voler fer ca-
llar amb porres-.

@gabrielrufian@XaviRossinyol @miquelstrubell

Tribuna

per Ernest Maragall, candidat d’ERC a l’alcaldia

És l’hora de Barcelona

Barcelona demana ser governada! És
urgent definir un projecte clar, impulsat
per un equip solvent. La ciutat ens exigeix
posar la ciutadania al centre i alhora li-
derar, des de la capital del país, el procés
d’emancipació republicana de Catalu-
nya. Hem de ser pioners a l’hora d’abor-
dar els grans debats globals i plantejar so-
lucions per a les realitats concretes de cada
un dels barris de la ciutat. 

Barcelona necessita afrontar la reali-
tat amb bon govern i feina ben feta, però
no n’hi ha prou amb dir-ho o prometre-
ho, sinó que cal arremangar-se per fer-ho
possible. Volem donar resposta a les ne-
cessitats dels ciutadans. Per
això la ciutat mereix un go-
vern compromès amb l’equi-
tat, que afronti amb valentia
el problema de l’habitatge,
que vetlli perquè els joves
puguin viure i treballar dig-
nament i que lluiti, alhora,
contra els problemes de convivència i la
sensació d’inseguretat. Un govern, tam-
bé, que faci una gestió integral del feno-
men turístic per tal de distribuir-ne mi-
llor els costos i beneficis a tota la ciutat. Un
govern, en definitiva, que socialitzi els èx-
its que Barcelona genera dia rere dia.

I volem fer-ho partint de l’educació i
la cultura com a pal de paller des d’on tot
comença, és a dir, com a eines d’empo-
derament de la ciutadania. És en l’edu-
cació i la cultura on s’amaguen totes les
respostes del futur, ja que Barcelona serà
una ciutat més oberta, inclusiva, creativa
i viva només si la ciutadania i l’economia
pivoten sobre el coneixement. Els veïns de

Barcelona mereixem viure en una ciutat
sostenible i encarada cap al futur. Per això
no només creiem que cal potenciar una
mobilitat segura, neta i econòmica, sinó
que hem d’anar més enllà i promoure la
generació d’energia local o una estratègia
de residu zero.

Barcelona ha de ser una capital que en-
capçali les grans lluites globals, recuperant
i potenciant el nostre paper internacional,
però sobretot ha de ser la capital que li-
deri la lluita per la llibertat, la democrà-
cia, la solidaritat i els drets civils. En
aquests moments, en els quals afloren de
nou els vells extremismes i observem, atò-

nits, l’erosió de la democràcia d’un Estat
espanyol que ha atacat les institucions i
els ciutadans del nostre país, Barcelona  ha
de ser un baluard contra el feixisme i les
injustícies. Ens cal construir la capital de
la República Catalana. Per això estem dis-
posats a liderar grans acords transversals
amb el compromís d’unitat d’acció inde-
pendentista per la República, ja que la nos-
tra Barcelona és la del 15-M, la del 8 de
març, la del “Welcome refugees” i, evi-
dentment, també la del 20-S, l’1-0 i el 3-
0: la Barcelona de la llibertat i la demo-
cràcia. La Barcelona que és exemple de
convivència i de combat, de dignitat i d’es-
perança. La Barcelona que lluitarà in-

cansablement i sense ambigüitats contra
la injustícia que suposa tenir presos po-
lítics i exiliats.

Sarrià-Sant Gervasi té necessitats
històriques que caldrà afrontar els prò-
xims anys. Volem millorar la qualitat de
l’espai públic. Prioritzarem i consensua-
rem amb el veïnat dels diferents barris els
carrers en què intervindrem per pacifi-
car-los i fer-los accessibles. Volem barris
més caminables, amb carrers que sigu-
in punt de trobada i no mers llocs de pas. 

Aquestes intervencions ens permetran
introduir nous camins escolars. El nostre
és un districte amb una gran concertació

de centres educatius: facili-
tant-hi l’accés a peu millora-
rem la mobilitat. Ara bé, tam-
bé cal desencallar el tram
central de l’L9. Volem crear
nous carrils bici. La irrupció de
la bicicleta i el patinet elèctrics
fa que els pendents dels nos-

tres barris ja no siguin un obstacle per l’ús
de mètodes de transport més sostenibles. 

Sarrià-Sant Gervasi és un districte amb
inquietuds culturals i associatives però li
manquen espais. Per aquest motiu, el prò-
xim mandat serà necessari abordar els
usos de Manacor 1, de Can Ferrer i la Casa
Muñoz Ramonet; construir la Biblioteca
de Sarrià i reformar el Mercat de Vallvi-
drera; i potenciar el Mercat de Tres Tor-
res i la Biblioteca Clarà, entre altres.

Finalment, una part important del nos-
tre districte és en ple Parc Natural de Coll-
serola. Volem conviure millor amb la na-
tura i per això volem treballar per millo-
rar-ne l’encaix i la relació que hi tenim. 

Consensuarem amb el veïnat
dels diferents barris els carrers en què

intervindrem per pacificar-los

Els semàfors

AV Sarrià
L’Associació de Veïns de Sarrià impulsa

des de fa mesos la plataforma Sarrià Res-
pira, que lluita contra la contaminació al
barri. A l’abril la plataforma va presentar
la proposta per fer de Sarrià una Zona

Urbana d’Atmosfera Protegida (ZUAP).  
pàgina 8

Castellers de Sarrià
Els Castellers de Sarrià van celebrar a fi-
nals d’abril la seva diada de bateig a la

plaça de la Vila. La colla, que es va refun-
dar fa dos anys, va estar acompanyada
pels Castellers de la Vila de Gràcia i els

Castellers de Barcelona, els seus padrins. 
pàgina 10

Handbol la Salle
Malgrat intentar-ho fins al final, el pri-
mer equip de l’Handbol la Salle Bona-
nova va perdre la categoria el passat 
4 de maig. Els de Sergi Melús, doncs,

hauran de tornar a jugar a la Lliga Cata-
lana a partir de la temporada que ve. 

pàgina 22

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Àlex Suárez (Vallès), Pau Mas-
sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas
(Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), San-

ti Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran,
Lola Surribas Producció gràfica: Eduardo
Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca, Lola
Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro Favieri (con-
troller) Distribució: Daniel Manuel, Wiliam
Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

5 | 

líniasarrià.catMaig 2019

 



| 6

líniasarrià.cat Maig 2019

Associació Veïns Sarrià
Junta Directiva
Des de l'AV de Sarrià sempre hem valorat la im-
portància de la premsa de barri i de districte, la més
propera al lloc on passen les coses. Els 100 primers
números de Línia Sarrià ens donen l’oportunitat d'a-
grair l’interès i la difusió que, tant en les versions di-
gitals com en les de paper que es distribueixen pel
barri, es fa dels esdeveniments de Sarrià i desitgem
que es continuï fent aquesta tasca en benefici del veï-
nat i altres persones interessades en el nostre barri.  

Línia Sarrià arriba al 100
Jaume Asens
Regidor (BComú)
No és poca cosa arribar a l’edició 100 donant vida
a continguts locals que no troben el seu espai a la
premsa de ciutat. Línia Sarrià es dirigeix a un nín-
xol ciutadà que viu intensament el que passa al seu
entorn.  La premsa local dona veu a les reivindica-
cions veïnals i recull aquells conflictes que bateguen
per sota de la ciutat gran i es converteix en un ele-
ment vertebrador per crear teixit social i cohesió de
barri. Llarga vida a la premsa local i enhorabona! 

Pedro Miret
Ciutadans
No es nada fácil que un medio escrito, y más de ba-
rrio, llegue a las 100 ediciones. El esfuerzo editorial
y de todos los colaboradores es tremendo, y más te-
niendo en cuenta las pocas ayudas que reciben.  No
podemos más que felicitar a todos aquellos que ha-
béis conseguido que Línia Sarrià llegue a los 100 nú-
meros y esperar que llegue como mínimo a los 1.000.
La prensa local  es importante, pues la generalista poco
se ocupa de los problemas de los barrios.

Mercè Amat
ERC
Per construir una ciutat millor entre totes i tots hem
de començar tenint cura d’allò que tenim més a
prop: el nostre carrer, el nostre barri… Les publi-
cacions locals, com és el cas del Línia Sarrià, que
ens informen de l’actualitat més propera, hi tenen
un paper imprescindible. Des d’ERC Sarrià-Sant
Gervasi desitgem que pugueu continuar fent aques-
ta tasca per molts números més. Enhorabona per
les 100 edicions!

Salvador Albuixech
Barnavasi
Sempre genera una forta emoció i alegria saber que
una publicació mensual com el Línia Sarrià arri-
ba a ser centenària i més si es tracta d’una eina de
comunicació de tanta importància per al comerç
de proximitat del nostre eix comercial. Moltes fe-
licitats per la feina que feu i us encoratgem a se-
guir informant de tot el que passa al districte i de
les activitats dels comerciants. Enhorabona per les
100 edicions!

Jordi Martí
PDeCAT
Línia Sarrià, heu arribat als 100 números, una xi-
fra molt meritòria. Es tracta d’una fita important
fent premsa de proximitat, que vol dir fent perio-
disme dels temes que més directament interessen
i afecten la ciutadania; des de totes les aproxima-
cions, recollint la pluralitat de veus diverses. Mol-
tes felicitats per aquest aniversari amb el desig que
seguiu fent bon periodisme al servei del districte
de Sarrià-Sant Gervasi!

Óscar Ramírez
PP
Felicidades por llevar ya 100 publicaciones explicando
las noticias que más interesan a los vecinos. La pren-
sa de proximidad, como es el caso de este diario, es
básica para dar voz a los vecinos, entidades, aso-
ciaciones y comunidades de vecinos, además de a los
diferentes proyectos políticos que trabajamos para
mejorar la calidad de vida en los barrios y distritos.
Felicidades, os animo a seguir acercándonos a la re-
alidad que más nos afecta. ¡Por muchos más!  

Lluís Tusell
AV Les Tres Torres
La informació és una eina vital i, no només ens fa més
lliures, sinó que també ens permet prendre millors
decisions. Actualment, a causa de les noves tecno-
logies, patim una sobre informació que fa impres-
cindible saber filtrar. Un mitjà local com Línia Sa-
rrià és essencial perquè aporta informació con-
trastada de qualitat, sigui en paper o digital, d’aquell
àmbit més proper a nosaltres, el local. Tots hem de
contribuir que faci 100 números més. Enhorabona!

Ramon Zapater
Handbol la Salle Bonanova
Gràcies a la difusió que feu de les notícies de Sa-
rrià heu aconseguit mostrar-nos el dia a dia del nos-
tre entorn proper: la cultura, les festes populars,
les nostres escoles, el nostre esport... de manera
propera i amb molta il·lusió. El nostre barri bate-
ga amb el vostre impuls en tots els cors dels veïns.
Moltes felicitats per aquest número 100 i segur que
en vindran molts més. A seguir endavant amb ener-
gia i amb cor. Sou el cor de Sarrià.

Pitu Calderó
CP Sarrià
Des del club us volem donar les gràcies per la vos-
tra tasca en el model de periodisme local, sobretot
en el món de l’esport. Línia és l’únic mitjà de co-
municació local que cobreix els deu districtes,  la qual
cosa ens permet saber les notícies dels barris. A Sa-
rrià el podeu trobar als comerços, centres cívics, bi-
blioteques.... Us encoratgem a seguir amb la vostra
feina i us donem les gràcies pel vostre esforç i cons-
tància. Enhorabona pels 100 números!

» Líders polítics i entitats del districte feliciten la capçalera per assolir el centenar d’edicions

Especial Línia Sarrià 100
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Sarrià-Sant Gervasi

PATRIMONI4Nou episodi en el
conflicte obert a l’edifici moder-
nista de la Llar Betània de Vallvi-
drera després que l’Ajuntament
hagi decidit aturar la llicència
que havia de permetre que s’en-
derroqués i s’hi fes un hotel.

Aquest històric edifici mo-
dernista va ser ocupat a principis
de març per un col·lectiu de veïns
del barri per mirar d’evitar que
l’actual propietat, el grup inversor
London Private Company SL,
l’enderroqués per fer-hi un hotel
de 150 places.  El grup que ocupa
l’edifici té el suport de set asso-
ciacions de veïns de la zona, que
s’han unit per salvar aquest em-
blema de Vallvidrera.

Fonts de l’Ajuntament han
explicat a Línia Sarrià que la lli-
cència s’ha aturat “per qüestions
que tenen a veure amb el valor pa-
trimonial de l’edifici”. Des del
consistori expliquen que s’està
parlant amb la propietat per “veu-
re si el projecte pot adequar-se a

les seves necessitats econòmi-
ques però incorporant altres qües-
tions, com ara habitatge per a gent
gran, que preocupa molt al barri,
equipaments de proximitat etc.”.
Caldrà veure, però, què aconse-
gueix el consistori, ja que l’edifi-
ci no està catalogat patrimonial-
ment i la propietat compleix els re-
quisits  perquè les dues llicències
sol·licitades, una de demolició i
obres majors i una altra d’hotele-
ra, tirin endavant. 

Els veïns, però, tenen clar
que seguiran pressionant per
salvar un edifici que consideren
emblemàtic i que no estan dis-
posats que acabi a terra. Recor-
den que és testimoni de la histò-
ria del barri, ja que va ser, a ban-
da d’un antic hotel, la residència
per a persones grans Llar Betà-
nia, residència d'estudiants per la
Universitat de Barcelona i refu-
gi per a malalts i refugiats de la
Guerra Civil.

L’edifici està ocupat des de principis de març. Foto: ACN

L’Ajuntament atura la llicència
per fer l’hotel a la Llar Betània

» El consistori ho justifica pel valor patrimonial de l’edifici, que no està
protegit, mentre els veïns seguiran pressionant per evitar l’enderroc

L’home que assaltava dones 
al portal de casa, a la presó 

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el passat 5 de
maig un home que assaltava do-
nes al districte a punta de nava-
lla quan entraven al portal de
casa seva. L’arrestat, de 50 anys,
ha ingressat a presó després de
declarar davant el jutge. 

Al detingut se’l relaciona
amb sis robatoris, tres dels quals
en grau de temptativa. La in-
vestigació continua oberta i no es
descarta la seva vinculació amb
altres fets similars. A hores d’a-
ra està acusat de ser el pre-
sumpte autor de diversos delic-
tes de robatoris amb violència i

intimidació i un atemptat contra
els agents de l’autoritat.

La investigació es va iniciar
durant la primera setmana de
maig arran de les denúncies re-
budes per part de diverses veïnes
del districte. La descripció dels
robatoris era molt similar en
tots els casos: el detingut anava
encaputxat, actuava sempre de
nit, en la mateixa franja horària
i a la mateixa zona. L’home se-
guia les seves víctimes fins que
arribaven al seu portal i, un cop
a dins, les abordava i amenaça-
va amb una navalla per tal de ro-
bar-los tot el que duien a sobre.

Sarrià Respira reivindica 
un barri sense contaminació

MEDI AMBIENT4La plataforma
Sarrià Respira, impulsada per la
vocalia de medi ambient de
l’Associació de Veïns de Sarrià
juntament amb altres entitats i
veïns, va presentar el passat
mes d’abril la seva proposta de
fer de Sarrià una Zona Urbana
d’Atmosfera Protegida (ZUAP). 

L’objectiu de Sarrià Respira
és aconseguir reduir la conta-
minació al barri i millorar la
qualitat de vida dels veïns. Per
aconseguir-ho, aposten perquè
Sarrià sigui una zona lliure d’e-
missions. Algunes de les seves

propostes impliquen limitar el
vehicle privat, potenciar el
transport públic i fer més carrils
bici, camins escolars i zones
verdes.  

La proposta de l’entitat és
més ambiciosa que el que re-
presenta el model de les supe-
rilles, ja que en aquest cas par-
len de tot el barri de Sarrià i no
d’una zona formada per uns
quants carrers. Des de Sarrià
Respira recorden que  “Sarrià i
el seu entorn és una de les zones
amb més alta densitat d’escoles
a nivell europeu”.

L’AMB aprova el pla especial
de Collserola i la FAVB el critica
ESPAIS NATURALS4L’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
va aprovar a principis de maig, a
través del Consell Metropolità, el
pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge del Parc
Natural de la Serra de Collserola
(PepNat) i la modificació del Pla
General Metropolità (PGM) per tal
de garantir “la màxima protecció
i conservació de l’espai natural”.

En un comunicat, l’AMB va
explicar que el nou pla té com a

objectiu la preservació i la millo-
ra dels valors ambientals i tren-
car l’efecte barrera que provo-
quen infraestructures com les
carreteres.

Després de la presentació del
projecte, la FAVB i la Plataforma
Barris de Muntanya van denun-
ciar que, tot i que el PepNat és una
bona eina per conservar l’espai na-
tural, contempla que un total de
140 famílies de la ciutat “continuïn
vivint en uns llimbs d’incertesa”.

La Salle Bonanova | Concert del projecte ‘Weclap Gòspel Rap’ 
La Salle Bonanova acollirà el pròxim 16 de maig el primer concert del projecte educatiu ‘Weclap
Gòspel Rap’. Es tracta d’un projecte on alumnes d’ESO d’escoles catalanes han rebut formació

sobre l’estil gòspel en el marc d’un procés creatiu que culmina en un concert professional. 
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FIRES4Amb l’arribada de la pri-
mavera i el bon temps els co-
merciants celebren cada any les
mostres de comerç per tal d’o-
ferir els seus nous productes de
temporada. En aquesta línia,
l’Eix Sarrià i Barnavasi van ce-
lebrar el passat dissabte 4 de
maig les seves respectives mos-
tres de primavera.

En el cas de l’Eix Sarrià, la
jornada va tenir lloc al carrer Ma-
jor de Sarrià i a la plaça de la Vila,
que es van omplir de paradetes
que van presentar una gran ofer-
ta  de tota mena de productes.
D’altra banda, a la plaça de Sa-
rrià es va fer la Mostra Gastro-
nòmica on, com cada any, hi va
haver diferents productes se-
lectes per degustar.

D’altra banda, Barnavasi,
format per l’Associació de Co-
merciants de Sant Gervasi i l’Eix
Comercial Sant Gervasi, va ce-
lebrar la mostra de comerç al ca-
rrer Madrazo i el tastet gastro-
nòmic al Mercat de Galvany.
Tant a la mostra de l’Eix Sarrià

com a la de Barnavasi hi va ha-
ver molt bon ambient al llarg del
dia i el temps també va acom-
panyar.

MÉS MOSTRES
Les mostres de comerç, però, no
s’acaben, ja que el pròxim 1 de

juny se celebraran la Mostra de
Comerç de Sant Gervasi i la Bo-
nanova i la Mostra de Comerç del
Turó Parc. La primera es farà en-
tre els carrers Mitre i Reus durant
tot el dia, mentre que la segona
s’instal·larà al parc de l’avinguda
Pau Casal, també tot el dia.

L’Eix Sarrià va celebrar la seva mostra el passat 4 de maig. Foto: Eix Sarrià

L’Eix Sarrià i Barnavasi celebren 
les mostres de primavera

CULTURA POPULAR4Els Caste-
llers de Sarrià van viure el passat
27 d’abril una jornada molt es-
pecial a la plaça de la Vila, ja que
van celebrar la seva diada de
bateig dos anys després de la seva
refundació. 

La colla sarrianenca va estar
acompanyada al llarg de la diada
pels seus dos padrins, els Caste-
llers de la Vila de Gràcia i els Cas-
tellers de Barcelona. En el mo-
ment de començar a aixecar els
castells, la colla local va tornar a
demostrar que s’està consolidant
en el nivell de sis pisos. Els de la
camisa de color vi van portar
per primera vegada aquesta tem-

porada el tres de sis amb agulla
i van repetir el quatre de sis i el
tres de sis, tot i que aquest últim
només el van poder carregar.
També van aixecar els clàssics pi-
lars d’entrada i sortida i cal afe-

gir el pilar al balcó que van coro-
nar dues enxanetes. 

La diada va seguir a dins de
la seu del Districte, on els Cas-
tellers de Sarrià van fer entrega
de dues plaques commemorati-
ves de la jornada a les seves co-
lles padrines com a gest d’a-
graïment. Els sarrianencs van re-
bre, per part dels Castellers de la
Vila de Gràcia, una altra placa. 

La diada, tal com marca la
tradició, es va acabar amb el
bateig. Els padrins van ruixar

amb aigua els castellers sarria-
nencs i, finalment, es va fer la fes-
ta de celebració del bateig amb
música i ball fins a la mitjanit.
També hi va haver l’actuació de
la colla local de batucada Tras-
tok’ts Street Band.

Per últim, cal destacar que la
diada va comptar amb la pre-
sència del president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, que va ser al
balcó de la seu del Districte per
ajudar a completar el pilar del bal-
có coronat per dues enxanetes.

El pilar al balcó va tenir l’ajuda del president Torra. Foto: Carla Cava

Els Castellers de Sarrià celebren
la seva diada de bateig

ComerçMercat | Fira solidària de Pedralbes
Els jardins de la Parròquia de Santa Maria Reina acolliran el 19 de maig la quarta
edició de la Fira solidària de Pedralbes. La fira és un mercat solidari que ofereix tota
mena de productes i peces de moda. També es farà un concert benèfic de gòspel.

Les Tres Torres es prepara
per a una nova Festa Major

CELEBRACIÓ4El barri de les
Tres Torres ja ho té gairebé tot
a punt per a la nova edició de la
seva Festa Major, que se cele-
brarà entre el 24 i el 26 de maig.

Enguany la celebració arriba
amb novetats importants, com
ara a primera edició del Market
Les Tres Torres, on una trente-
na de parades oferiran comple-
ments, roba, dolços o artesania
a la plaça Joaquim Pena el dia
26. La mateixa plaça també aco-
llirà el dia abans la projecció de
la final de la Copa del Rei entre
el Barça i el València. El partit
anirà acompanyat d’un sopar
amb carn a la brasa argentina. 

La festa, doncs, arrencarà el
dia 24 a la tarda amb una xoco-

latada popular i un espectacle in-
fantil a la plaça Joaquim Pena.
L’expresident de l’Associació de
Veïns Josep Mentruit, que en-
guany ha estat distingit amb la
Medalla d’Or de l’Ajuntament,
llegirà el pregó. Al vespre serà
l’hora del jazz al jardí de la Bi-
blioteca Clarà.

Dissabte els veïns podran
gaudir de més activitats, com ara
el concurs infantil ‘Dibuixa el
meu barri o la botifarrada po-
pular dels comerciants del Mer-
cat. Diumenge, a banda del Mar-
ket Les Tres Torres, a la tarda
també es farà el concert de la
Banda Municipal de Barcelona
als jardins de la Casa d’Espiri-
tualitat Sant Felip Neri.

ACTE4El Museu d’Història de
Barcelona va acollir el 9 de maig
l’acte de celebració del Dia Euro-
peu del Comerç de Proximitat,
una iniciativa pionera que té Bar-
celona Comerç al darrere.

L’acte va servir per presentar
el ‘Manifest de Barcelona: Fem
Comerç, Fem Ciutat, Fem Euro-
pa’ i del llibre amb les conclusions
de les 14es Jornades Europees del
Comerç i Turisme, en les que ex-
perts europeus relacionats amb el
comerç reflexionen sobre el futur
del comerç de proximitat.

La jornada va servir per rei-
vindicar el comerç de proximitat
com a factor principal d’identitat
local, cultural i europea. La ini-
ciativa té el suport de Vitrines
d’Europe, la Federació d’Asso-
ciacions Europees de Comer-
ciants i la col·laboració de les ins-
titucions europees.

Durant els parlaments, Lluís
Llanas,  Secretari General de Vi-
trines d’Europe, es va mostrar
ambiciós i va afirmar que “hem de
fer de Barcelona l’epicentre del co-
merç de proximitat d’Europa”.

La ciutat celebra el Dia Europeu
del Comerç de Proximitat

El president de la
Generalitat va ser un
dels protagonistes 
de la diada castellera
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC), aprovada al Parla-
ment de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva im-
plementació està sent progressi-
va i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones be-
neficiàries ja en cobraran el 100%.  

Avui, el nombre de beneficia-
ris de l’RGC és de 120.500 perso-
nes, de les quals un 85% han sig-

nat el compromís del pla d’inser-
ció laboral.

Aquesta orientació cap al mer-
cat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant fei-
na pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva res-
pecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la pres-
tació  –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de for-
ma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que com-
pleixen les condicions per accedir-
hi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut. 

En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lec-
tius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les perso-
nes soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174  euros respecte al que per-
cebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millo-
rar l’orientació.

Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arri-
bat a un 30%.

Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha acon-
seguit millorar el temps de res-
posta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que ac-
tualment ja es tanquen en dos
mesos i mig. 

120.000 beneficiaris
» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral 

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens expli-
ca el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Ren-
da Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de for-
mació que va permetre que s’in-
serís laboralment de manera
exitosa.

La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). No-
més tenia una experiència la-
boral procedent d’un pla d’ocu-
pació com a pintora.

A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva for-
mació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin ti-
pus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li fal-
tava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tor-
nar a treballar i que la seva si-
tuació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acom-
panyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de se-
guiment es van treballar les ba-
rreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció. 

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Tre-
ball i Formació de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania del De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.

La història d’èxit de la Ta-
mara demostra que, amb un su-
port continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i re-
forç de les competències bàsi-
ques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de re-
tornar al món laboral.

La història de la Tamara

El 85% de la gent es
beneficia del pla
d’inserció laboral

Les resolucions 
favorables s'han 
doblat des de 2018

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

rendagarantida.gencat.cat
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“Aquest Ajuntament ha fet una
diferenciació entre comerciants i
veïns. I això no és així. Només es
preocupen dels veïns però els co-
merciants també ho som”. Són
paraules de Xavier Llobet, president
de l’eix comercial Cor Eixample.
Som a finals de mandat i és l’hora
de fer balanços. Un dels sectors eco-
nòmics de la ciutat que sempre hi
té molt a dir és el del petit comerç.
Parlem, especialment, amb els co-
merciants que no són dels barris
més cèntrics. Però no només.

No es pot dir que les paraules
de Llobet siguin extensibles a ca-
dascun dels eixos comercials amb
qui aquesta publicació ha parlat,
que han estat una desena. La
melodia, però, és similar en línies
generals. De la mateixa manera
que ho és una altra opinió: el go-

vern de l’alcaldessa Ada Colau va
començar malament amb el sec-
tor, però les relacions han anat mi-
llorant. Hi ha opinions variades,
gairebé sempre expressades amb
moderació, però la relació, en
general, no ha acabat de ser bona.

Després de Llobet parlem amb
Josep Escofet, el president de
Sants-Les Corts. Escofet veu un
panorama “sense alegria” per al
comerç local. Des d’aquest Ajun-
tament, afegeix, “s’han intentat fer
coses, però no és suficient”. “No-
saltres no rebem els beneficis del
turisme i estem patint una mica”,
diu. Escofet creu que un dels prin-
cipals problemes és el dels locals
buits, “perquè genera un efecte do-
minó”. En la línia de Llobet, afe-
geix que, “a l’inici de la legislatu-
ra, al comerç no se li donava im-
portància, però es van adonar
que és molt important per a la ciu-
tat. Han posat pedaços i han do-
nat ajudes perquè van veure que
la política del principi era errònia”. 

CLAROBSCURS
Si passem de Sants-Les Corts a
Cor d’Horta, el diagnòstic és que
la situació del comerç “no és bona
en general”. Des d’aquest eix
creuen que “cada partit aposta pel
comerç a la seva manera i de tots
es poden dir coses positives i ne-
gatives”. “No podem dir que
aquest hagi estat dels pitjors go-
verns. Amb el tema de la dina-
mització, per exemple, hem fet un
pas enrere amb el cas de les pas-
sarel·les de moda, però han des-
centralitzat els actes de Nadal”,
conclouen. 

Seguint amb els eixos més
perifèrics ens desplacem fins a
Nou Barris. Juan Tornero, presi-
dent de l’Eix Nou Barris, afirma
que “la situació del comerç no ha
millorat” i descriu un panorama

amb “molts comerços tancats”.
Creu que un dels problemes és
que el comerç tradicional no té re-
lleu generacional i que fa temps
que “les botigues que obren duren
molt poc”. Sobre el balanç del
mandat de Barcelona En Comú,
Tornero lamenta que els han
prestat “poca atenció i s’han cen-
trat més en la ciutadania”, però re-
marca que ells també són veïns.

PLA DE XOC
Una de les veus que fa temps que
denuncia que el comerç local viu
un procés de decadència és Lluís
Llanas, president de l’eix comer-
cial Creu Coberta i vicepresident
de la Fundació Barcelona Co-
merç. Al febrer Llanas va llançar
un crit d’alerta per la “degradació”
del comerç i afegia que a Creu Co-
berta fa falta “un pla de xoc ur-
gent”. Un pla de xoc que Llanas
estendria a tota la ciutat i que hau-
ria d’incloure una reducció de
les barreres administratives, des-
comptes en llicències per als em-
prenedors, rebaixes en tributs, l’a-
plicació de l’impost de la Gene-
ralitat a les grans superfícies...

Pel que fa a la política del go-
vern municipal, Llanas creu que
“al principi no hi havia un conei-
xement exacte de què represen-
ta el comerç, però l’han anat aga-
fant i al següent mandat hi ha
d’haver més pactes entre els par-
tits per acordar un pla de xoc”. El
president de Creu Coberta tam-
bé creu que un altre problema és
el dels locals buits.

Qui també és vicepresident de

la Fundació Barcelona Comerç és
Pròsper Puig, que alhora és pre-
sident de l’Eix Sant Andreu. Puig
fa una valoració més positiva de
les relacions amb aquest govern
municipal. “Ha estat bastant po-
sitiva. Pràcticament no tinc cap
queixa. Sempre hi ha matisos, co-
ses bones i dolentes, però en ge-
neral la relació ha estat fluida i
hem estat ben tractats”, diu Puig.
El president de l’Eix Sant Andreu
creu que el gran problema del co-
merç local és “la caiguda del po-
der adquisitiu de la gent”.

ELOGIS AL PSC
Durant aquest mandat la regido-
ria de Comerç va estar en mans del
PSC un any i mig –de fet, els
canvis de nom al capdavant de la
regidoria han marcat aquests qua-
tre anys–. Des d’Encants Nous, si-
tuat a la frontera de l’Eixample i
Sant Martí, el seu president, Da-
vid Pou, afirma que “el comerç està
decrèpit” i  deixa clar que a la seva
zona el turisme no es nota. Pou
creu que el millor moment del
mandat va ser quan els socialistes
van liderar la regidoria. “Funcio-
nava millor. Es notava la seva ex-
periència i trencar el pacte va ser
un error”, diu.

D’elogis, però, també n’hi ha
per a la tasca feta durant el man-
dat, concretament de Sant Anto-
ni Comerç. El seu president, Vi-
cenç Gasca, celebra que “hi ha ha-
gut una evolució”. Es refereix a l’a-
cabament de les obres del mercat
i a l’inici de la reforma del seu vol-
tant. Urbanísticament, Gasca la-

menta que no s’hagi acabat la re-
forma de la ronda Sant Antoni. 

També arriben bones paraules
de Sants Establiments Units, que
destaquen els contactes que han
tingut amb la regidora del Districte,

Laura Pérez, així com amb el ge-
rent i la regidoria de Comerç. Tot
i que com a eix comercial valoren
bé el govern, afegeixen que els co-
merços i el sector de la restauració
“no han tingut la mateixa sort” i cri-
tiquen que “l’empresa privada no
ha estat ben valorada, ja que s’han
posat moltes traves, tant amb no-
ves normatives com amb restric-
cions de llicències i l’augment d’al-
gunes taxes”. “S’ha mirat més per
incentivar el món cooperatiu que
el benestar del petit autònom o em-
presari”, afegeixen.

Un dels eixos que tampoc ho
ha tingut fàcil és el del Raval. El seu
president, Josep Lamiel, afirma
que “la inseguretat” els ha afectat
“moltíssim”. “Hem mirat de bus-
car solucions, però les ocupacions,
les drogues... El Raval està bastant
fotut i el comerç necessita un ba-
rri amb una imatge sana”, afegeix.
Un altre crit d’alerta també arriba
del Born. Els comerciants denun-
cien abandonament en matèria de
seguretat, neteja i il·luminació.

Els comerciants afirmen
que a l’Ajuntament
li ha costat entendre la
importància del sector

Albert Ribas
BARCELONA

» Els comerciants evidencien que no han acabat de tenir una bona relació amb el govern Colau  
» Tot i algunes valoracions positives, diuen que no se’ls ha tractat com s’esperaven, sobretot a l’inici

Més ombres que llums

“S’ha incentivat més 
el món cooperatiu 
que el petit autònom 
o l’empresari”

Josep Escofet (Sants-Les Corts)
“A l’inici de la legislatura, al comerç no se 
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cupat dels ve

ïns, 

però els com
erciants tam

bé ho som”

Encants Nous“Quan el PSC va liderar la regidoria funcionava millor. Es notava la seva experiència 
i trencar el pacte va ser un error”

Lluís Llanas (C
reu Coberta)

“Al principi no
 hi havia un 

coneixement exacte de
 què represen

ta

el comerç, però l’han
 anat agafant”

Josep Lamie   
“La insegureta    
ens han afecta   
Necessitem un 
amb una imat  

Sants Estab  “L’empresa pri    ben valora    posa   

8

7

7

8

8

Reportatge
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GOVERN4Les competències de
Comerç a l’Ajuntament van co-
mençar en mans del comissionat
Miquel Ortega, després les va as-
sumir el regidor Agustí Colom,
més tard Montserrat Ballarín i fi-
nalment un altre cop Colom. 

Aquest últim fa un balanç del
mandat força diferent del dels
comerciants. L’actual regidor
de Comerç assegura que la re-
lació amb el sector “ha estat
molt bona”. Afegeix que “sem-
pre hi poden haver discrepàncies
amb algunes qüestions”, però
destaca que “en conjunt” han fet
“una bona feina”. Com a exem-
ples d’aquesta bona feina, Colom
cita l’acord sobre els horaris de

les zones turístiques o la targe-
ta de fidelització Viba.Barcelona. 

Al llarg de la conversa, el re-
gidor es mostra molt conciliador
i mesurat. Preguntat sobre les
crítiques del sector que el con-
sistori ha rebut durant aquests
anys, diu que “això depèn de les
percepcions, i cadascú té la seva”.
“Jo em quedo amb el fet que hi
ha hagut entesa”, assegura.  

Pel que fa a les crítiques de
l’oposició, Colom respon que el
seu govern ha “defensat el co-
merç de proximitat” i posa com
a exemples els diferents Plans
d’Usos que s’han impulsat, l’a-
posta per no aprovar via silenci
administratiu les ampliacions

dels centres comercials, l’acord
sobre horaris o la feina feta res-
pecte de la modernització tec-
nològica del sector.

EIXOS PERIFÈRICS
Sobre les dificultats econòmiques
dels eixos més perifèrics, Colom
diu que hi ha de tot: “Va per zo-
nes i depèn també del tipus de
negoci, ja que el comerç ali-
mentari funciona”. El regidor rei-
vindica “el pla estratègic” fet a
Sant Andreu, mentre que de
Creu Coberta diu que “és un eix
molt dinàmic que va patir però
que ara està millor”. De Nou Ba-
rris admet que “hi ha alguna
zona complicada”.

Agustí Colom, regidor de
Comerç: “Hi ha hagut entesa”

 el (Eix Raval)
 at i les drogues
  at moltíssim. 

 n barri
  tge sana”

Pròsper Puig (Eix Sant Andreu)“Sempre hi ha matisos, coses bones i dolentes, però en general la relació  amb aquest govern municipal ha estat fluida”

Juan Tornero (Eix Nou Barris)
“L’Ajuntament ens ha prestat poca 
atenció  i s’ha centrat més en els veïns, 
però nosaltres també ho som. 
Tenim molts comerços tancats”

 bliments Units ivada no ha estat ada, ja que s’hanat moltes traves”

7

7

8

Reportatge

DEBAT ELECTORAL4L’últim
exemple de la difícil relació en-
tre el  comerç i Barcelona En
Comú es va veure durant la ce-
lebració del debat electoral or-
ganitzat per la Fundació Barce-
lona Comerç i la Fundació Bar-
celona Oberta el passat 9 d’abril,
ja que l’alcaldessa Colau va de-
cidir no assistir-hi.

Les dues principals enti-
tats del comerç de la ciutat ha-
vien deixat clar que només ac-
ceptarien la presència dels caps
de llista. Davant la decisió de
l’alcaldessa de no anar al debat,
adduint motius d’agenda, els
comerciants van decidir deixar
la cadira de Colau buida per fer
encara més evident la seva ab-
sència. Durant l’acte, el presi-

dent de Barcelona Oberta, Ga-
briel Jené, va lamentar l’ab-
sència de Colau. “Creiem que és
per tacticisme electoral”, va
afirmar. 

Les crítiques que Jené va di-
rigir a Colau no eren les pri-
meres del mandat. Al novem-
bre de l’any passat, durant la ce-
lebració de la cita anual que or-
ganitza Barcelona Oberta, el
president d’aquesta entitat va
afirmar que el comerç “neces-
sita recuperar la confiança de
l’Ajuntament”. Al llarg de l’ac-
te, la gestió del top manta i la
implementació de les Àrees de
Promoció Economia Urbana
(Apeu) van ser dues de les
qüestions que van provocar
més crítiques cap als comuns.

Jené: “Ens cal recuperar 
la confiança del consistori”
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ELECCIONS4Els grans resul-
tats que va aconseguir ERC a Ca-
talunya a les eleccions espan-
yoles del passat 28 d’abril  tam-
bé es van produir a Sarrià-Sant
Gervasi. Els republicans van
aconseguir ser la força més vo-
tada en un feu històricament
convergent com és el districte.
La victòria, tota una fita de la
formació que tenia Oriol Jun-
queras com a cap de llista, es va
produir de forma ajustada, ja
que els republicans van aconse-
guir 298 vots més que Juntsx-
Cat. Així doncs, ERC va obtenir
16.349 vots (18,8%) i JuntsxCat
16.051 vots (18,4%).

Un dels aspectes que crida
més l’atenció dels resultats del
28-A a Sarrià-Sant Gervasi és
que es tracta de l’únic districte
de la ciutat on les dues forma-
cions independentistes van ocu-
par els dos primers llocs. 

Deixant de banda aquests
dos partits, la lluita per la tercera
posició també va ser molt ren-
yida. Finalment la va aconseguir
Ciutadans, que amb 14.960 vots
(17,2%) va superar per molt poc
al PSC, que es va haver de con-
formar amb la quarta plaça grà-

cies als 14.888 suports que va
obtenir (17,1%).

Al districte, el gran derrotat
de la nit va ser el PP. Mentre que
el 2016 es va quedar a pocs vots
de la victòria, aquesta vegada en
va perdre més de 10.000 i es va
haver de conformar amb un su-
port del 10,1% (8.797 vots). Qui
també va firmar uns resultats
molt discrets va ser En Comú
Podem, amb 6.921 vots (8%).

Per últim, també cal remarcar
que el partit d’extrema dreta Vox
va aconseguir els seus millors
resultats de la ciutat al districte,
on va fregar el 6% del suport grà-
cies als 5.128 vots aconseguits.

ELS BARRIS
Pel que fa als resultats dels sis
barris del districte, les victòries
es van repartir entre ERC i Ciu-
tadans, mentre que JuntsxCat
tot i quedar per davant de la for-
mació taronja al conjunt del
districte, no va obtenir la victò-
ria en cap barri. Els republicans,
doncs, van ser el partit més vo-
tat a Vallvidrera, el Tibidabo i les
Planes, a Sarrià i al Putxet i el
Farró, mentre que Ciutadans
ho va ser a les Tres Torres, a

Sant Gervasi-la Bonanova i a
Sant Gervasi-Galvany.

VICTÒRIA A LA CIUTAT
Al conjunt de la ciutat la victòria
també va ser per a ERC. El resul-
tat va ser molt ajustat, ja que el
PSC es va quedar a pocs vots
dels republicans. Així doncs, al
conjunt de Barcelona, la llista
que encapçalava Oriol Junqueras
va aconseguir 201.616 vots

(23,1%), mentre que el PSC, amb
Meritxell Batet de cap de llista, va
obtenir 198.883 suports (22,8%).

Un dels grans derrotats de la
nit electoral va ser En Comú
Podem. Després de guanyar cò-
modament les eleccions espan-
yoles del 2016 a la ciutat, els co-
muns van perdre més de 53.000
vots i van quedar relegats a la ter-
cera posició amb el 16,4% dels
suports. Després dels comuns, a

força distància, es va situar Ciu-
tadans. La formació taronja va
obtenir una mica més de
100.000 vots  (11,7%), mentre
que a prop seu hi va quedar
Junts per Catalunya (10,8%).
El partit d’extrema dreta VOX va
aconseguir 29.601 vots (3,4%) i
a molt poca distància seva s’hi va
situar el Front Republicà, que no
va entrar al Congrés però a la ciu-
tat va tenir 28.793 vots (3,3%).

‘Sorpasso’ republicà
» ERC va aconseguir la victòria al districte, feu convergent, en les eleccions espanyoles del 28-A
» La victòria va ser molt ajustada, ja que els republicans van guanyar per 300 vots a JuntsxCat

ERC va aconseguir ser el partit més votat a Sarrià-Sant Gervasi. Infografia: Línia Sarrià

Sarrià-Sant Gervasi
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

Entitats veïnals i ecologistes denuncien que el gas liquat “és un combustible fòssil”

Contra els creuers de gas
MEDI AMBIENT/ Ecologistes en Acció, la
Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible i la
federació europea Transport and Environ-
ment(T&E) van denunciar a finals d’abril,
després que el dia 26 del mateix mes atra-
qués al port de Barcelona el primer creuer
propulsat amb gas liquat, que aquest tipus
de gas “és un combustible fòssil”.

Aquestes entitats asseguren que aquest
tipus de combustible “no pot considerar-se
una solució ambiental com venen anun-
ciant les autoritats portuàries”, ja que la seva
utilització en el transport marítim “pot ge-
nerar emissions de gasos d’efecte d’hiver-
nacle fins a un 9% superiors a l’ús del gasoil
marí”. Les xifres surten d’un informe elaborat
per Transport and Environment.

Aquests nous tipus de creuers de gas na-
tural liquat han de suposar una transforma-
ció tecnològica si els ports s’adapten per tal
de subministrar-la. En el cas de Barcelona, el
primer port de creuers d’Europa, s’ha adap-
tat la planta d’Enagas perquè pugui submi-
nistrar el gas liquat als nous creuers que el
facin servir com a combustible. De moment
està previst que aquest any n’hi hagi tres en
funcionament i que abans del 2026 ja n’hi
hagi una vintena. Des del Port de Barcelona
diuen que el gas liquat pot permetre una re-
ducció del 80% de les emissions d’òxids de
nitrogen (NOx), del 40% de les emissions de
diòxids de carboni (CO2) i eliminar els òxids
de sofre i les partícules en suspensió.

“CORTINA DE FUM”
Els arguments del Port són, segons les qua-
tre entitats que s’oposen al turisme de

creuers, una “cortina de fum per a ocultar la
seva inacció enfront dels alts nivells de con-
taminació i poder continuar ampliant termi-
nals i batent rècords en l’arribada de
creueristes”.  Ecologistes en Acció, la Plata-
forma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de
Barris per un Turisme Sostenible i la federació
europea Transport and Environment(T&E)
afegeixen que de les més de 830 escales pre-
vistes i dels 12 nous creuers que s’estrenen
aquest any a la ciutat comtal, “tan sols dos
creuers arribaran propulsats per gas”. 

El problema estructural que denuncien
les quatre entitats és que “Barcelona és la
primera destinació de creuers d’Europa i
del Mediterrani”, ja que recorden que

només el 2018 va atreure tres milions de
creueristes. Afegeixen, també, que hi ha un
pla per continuar creixent “malgrat l’ame-
naça que suposa per a la salut humana i
dels enormes impactes ambientals i socials
que ocasiona aquest tipus de turisme mas-
siu per a la ciutat”. Per tot plegat, demanen
al Port i l’Ajuntament que “revoquin de
forma immediata l’acord que preveu la
construcció de dues noves terminals de
mega-creuers en el Moll Adossat”.

SOSTENIBILITAT/ Amb l’objectiu de combatre la gene-
ració de residus,  a mitjans d’abril es va presentar la Plata-
forma Ciutadana Residu Zero, que neix amb l’impuls de di-
ferents entitats locals com ara la FAVB.

Així doncs, la plataforma neix amb una proposta clara:
promoure una Llei Catalana Residu Zero de prevenció de
residus. “El millor residu és el que no es produeix”, afirma Mer-
cè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i Projectes Al-
ternatius (CEPA), una de les més de trenta entitats que con-
formen la plataforma. Un dels principals canvis que hauria
d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obli-
gar els productors d’envasos a assumir els costos de la ges-
tió dels productes que posen al mercat. “L’administració fa
recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan com-
plir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.

A més, la plataforma proposa la prohibició dels pro-
ductes d’un sol ús, la revisió urgent dels programes de ges-
tió de residus aprovats per la Generalitat, del programa de
gestió de l’AMB (el qual està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de la recuperació de residus
el 2030. A Catalunya la recollida selectiva està estancada.
El 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons
dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota
de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020.

Neix la Plataforma Ciutadana Residu 
Zero amb l’impuls d’entitats locals BARRIS/La pressió immobiliària, la manca de comerç de

proximitat i la massificació turística han provocat que el
Gòtic, i tot Ciutat Vella, hagi perdut població.

Aquesta realitat la van denunciar a mitjans d’abril els veïns
i les entitats del Gòtic a la Síndica de Greuges de Barcelo-
na, Maria Assumpció Vilà, a qui van explicar la necessitat de
fer un pla de xoc contra la pèrdua de població. Després
d’haver-se trobat amb veïns i entitats en dues ocasions en
els darrers mesos, Vilà apunta que, entre les principals quei-
xes dels veïns, hi ha l’impacte de la massificació turística en
el model econòmic del barri, una ordenança de terrasses que
consideren que està feta per als propietaris de locals i no per
als veïns i la presència de clubs de cànnabis.

Un dels punts que els veïns consideren més problemàtic
és el carrer Escudellers, on hi ha tres discoteques. També de-
nuncien que la zona per sota del carrer Ferran i l’entorn de
la plaça Reial són zones complicades.

El Gòtic vol lluitar contra 
la pèrdua de població

Les entitats recorden
que el 2018 Barcelona
va atreure tres milions

de creueristes

Fo
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

URBANISME/ Veïns de la Sagrada
Família es van manifestar per ter-
cera vegada el passat 4 de maig
contra  el projecte de l’Ajuntament
de Barcelona i la Junta del Temple
d’expandir-se més enllà de la par-
cel·la que ocupa la Sagrada Famí-
lia amb la construcció de l’escalinata
principal que el Patronat de la ba-
sílica preveu fer al carrer Mallorca.

El pla, que l’Ajuntament va
aprovar fa uns mesos amb el su-
port de tots els partits menys el
PSC i la CUP, afecta dues illes sen-
ceres de cases entre els carrers Ma-
llorca i Aragó i contempla l’ex-
propiació de diferents edificis, ja
que el Pla General Metropolità
qualifica l’espai com a zona verda. 

Veïns de la Sagrada
Família, contra 
les expropiacions

PENSIONS/Milers de jubliats d’arreu de
l’Estat es van manifestar el passat 13 d’a-
bril per reivindicar que les pensions pú-
bliques siguin una de les prioritats de la
nova legislatura que aviat arrencarà al
Congrés dels Diputats. 

En el cas de Barcelona, més d’un miler
de persones van secundar la crida feta per
Marea Pensionista Catalunya. Els manifes-
tants van començar la protesta al migdia
des de la plaça Urquinaona i es van dirigir
fins a la delegació del govern espanyol a
Catalunya. Sota la pancarta ‘Contra l’es-
cletxa de gènere en salaris i pensions’, els
manifestants van entonar diferents càntics
al llarg de la protesta, com ara ‘Governi, qui
governi, les pensions es defensen’, al ma-
teix temps que van reclamar a la classe po-

lítica que es comprometi a mantenir el sa-
lari mínim interprofessional. 

Des de la Marea Pensionista fa anys
que denuncien que amb la derogació de
la llei que incrementava les pensions amb
l’IPC anual i la implementació del nou
índex de revalorització (0,25%), el govern
del PP tenia com a objectiu que entre el
2014 i el 2022 l’Estat s’estalviés 33.000 mi-
lions d’euros.  

El col·lectiu de pensionistes també
considera que és fals que no hi hagi diners
per augmentar les pensions i ho argu-
menta dient que a l’Estat “el frau fiscal
frega els 90.000 milions d’euros”, que la
pressió fiscal “està set punts per sota de la
mitjana de la Unió Europea” i que “hi ha
hagut diners per rescatar la banca”. 

Marea Pensionista torna a sortir al carrer
per exigir garanties per al sistema 

PROTESTA/ Veïns del Poblenou
van sortir al carrer el passat 5 de
maig en el marc d’una jornada
contra la gentrificació al Poblenou. 

La jornada, organitzada per
l’entitat veïnal Ens Plantem P9, es
va fer a la rotonda del Casino l’A-
liança i va tenir com a objectiu “fer
xivarri” per denunciar el procés
d’expulsió del veïnat que aquest
col·lectiu assegura que està te-
nint lloc al barri des de fa temps. 

Des d’Ens Plantem P9 reivindi-
quen el dret a lluitar “per un barri
viu, de tothom i amb habitatge dig-
ne” i denuncien que la gentrificació
obliga molts veïns a marxar “pels
preus inassumibles” que actual-
ment hi ha al mercat immobiliari.

El Poblenou es
manifesta contra 
la gentrificació

NOU BARRIS/ El Parc de la Gui-
neueta va acollir el passat 5 de
maig la 39a edició de la festa ‘La
Cultura va de Festa’, una de les ce-
lebracions amb més història del
districte de Nou Barris.

La festa l’organitzen les enti-
tats veïnals i socioculturals del dis-
tricte, com per exemple l’Ate-
neu 9 Barris o la Xarxa 9 Barris
Acull. Al llarg del dia es van cele-
brar diferents activitats repartides
en tres espais diferents. Algunes
de les més destacades van ser la
Mostra d’entitats de 9 Barris, el
pregó de l’Agrupament Escolta
Trini Nova, l’homenatge a Juana
Lobo, el dinar popular o la cer-
cavila i el ball de foc.

‘La Cultura va de
Festa’ celebra la
seva 39a edició

La FAVB i Aigua és Vida acusen Agbar
de voler “mantenir els seus privilegis”
RECURSOS BÀSICS/ Aigua és
Vida i la Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB) van
demanar a finals d’abril als grups
municipals que, en els primers
mesos del pròxim mandat, con-
voquin la consulta per decidir si la
gestió de l'aigua a Barcelona ha
de ser pública i amb participació
ciutadana. 

El pronunciament de les dues
entitats va arribar després que
cinc entitats (CCIES, SGAB, Aigües
de Barcelona, Comité Intercentros
d'Aigües de Barcelona i Abogados
Catalanes por la Constitución)
anunciessin la presentació de di-
ferents recursos judicials contra
l'aprovació de la consulta. 

Segons Aigua és Vida i la FAVB,
aquestes cinc entitats tenen “algun
tipus de vincle ambAgbar” i el seu
objectiu seria “escampar els con-
tenciosos en diversos jutjats per-
què en algun soni la flauta”.
Aquesta quantitat de recursos,
afegeixen les dues entitats, també
provoca “multiplicar per cinc els
costos de l'administració i també
de les entitats sense afany de
lucre que volen fer seguiment del
cas”. Aigua és Vida i la FAVB creuen
que Agbar vol “mantenir els seus
privilegis que durant tantes dèca-
des han tingut a la ciutat i que
tants beneficis li ha comportat
gràcies al rebut que paguen les
famílies amb costos molt sobredi-
mensionats, aprovats en despat-
xos d'esquena a la ciutadania”.

CONSULTA
A finals del mes d’octubre de l’any
passat el Ple de l’Ajuntament va

aprovar la celebració d’una con-
sulta que tenia el suport de
27.000 firmes de la ciutadania per
decidir si la gestió de l’aigua a Bar-
celona ha de ser pública o no. És
per això que Aigua és Vida i la
FAVB pressionen els partits per-
què segueixin el camí que es va
obrir l’octubre de l’any passat. En
paral·lel, també manifesten la
seva “plena confiança” en els ser-
veis jurídics de l’Ajuntament per-
què defensin “la institució per
sobre dels evidents interessos d’a-
questa empresa multinacional
francesa”.

La iniciativa ciutadana que es
va aprovar l’any passat en el marc
de la iniciativa de l’Ajuntament De-
cidim Barcelona, i que tenia al da-
rrere Aigua és Vida, la FAVB i altres
entitats com l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres, pro-
posava “teixir una xarxa ciutadana
a Barcelona per tal que l’aigua
sigui gestionada de forma pública,
democràtica i amb participació
ciutadana”. Les entitats impulsores
van remarcar que “no només es
tracta d’aconseguir una gestió pú-
blica, sinó de garantir que la parti-
cipació ciutadana tingui un paper
fonamental en la gestió”.

L’Ajuntament va
aprovar a l’octubre
una consulta sobre
la gestió de l’aigua

Foto: Aina Martí/ACN
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COMUNICACIÓ4150.648,42 euros, un
1,56% del total. Aquest és el petit pessic
que van rebre les publicacions de pro-
ximitat de la inversió publicitària de l’A-
juntament de Barcelona l’any 2018.
Una xifra que es van repartir una tren-
tena de publicacions que el govern d’A-
da Colau agrupa sota la denominació
“Proximitat Revistes”, on es barregen
publicacions periodístiques professio-
nals amb butlletins d’associacions de
veïns, culturals i programes de festes
majors. 

Una llista estrambòtica en la qual hi
figuren les deu edicions de Barcelona de
la xarxa de periòdics Línia, malgrat te-
nir estructura empresarial i solvència pe-
riodística, a més de control de tirada
OJD-PGD, i ser un referent en la pro-
fessionalització de la premsa de proxi-
mitat a la ciutat. Sigui com sigui, la xar-
xa Línia encapçala les inversions en
aquest segment, amb 70.924,88 euros el
2018 (el 47,08% del conjunt de les pu-
blicacions de proximitat).

Són dades extretes del portal de
transparència municipal i analitzades
per Comunicació 21, les quals deixen un
segon titular destacat: el grup Godó
(La Vanguardia, RAC1, Mundo Depor-
tivo...) es va emportar un terç de la in-
versió publicitària de l’Ajuntament de
Barcelona el 2018. Concretament,

2.836.632,80 euros, un 29,39%. El se-
güent grup que més va rebre és Zeta (El
Periódico, Sport...), amb 2.159.095,42
euros, el 22,38% del total.

Entre el 2015 i el 2018, l’Ajuntament
va destinar 43.700.032,26 euros en pu-
blicitat als mitjans de comunicació. El go-
vern de l’alcaldessa Ada Colau va inver-
tir-hi 14.663.574,12 euros l’any 2015
(any fiscal compartit amb el govern de
Xavier Trias), 9.580.996,66 el 2016;

9.806.114,26 el 2017 i 9.649.347,22 el
darrer exercici. Amb tot, Colau ha reta-
llat en 5 milions d’euros la inversió pu-
blicitària anual, però la distribució d’a-
questa despesa ha variat poc: Godó i Zeta
n’han continuat rebent més del 50%.

Tot plegat contrasta amb el discurs
que els comuns feien abans d’arribar a
l’alcaldia, quan deien que volien “afavo-
rir” la premsa de proximitat i “els mitjans
independents de la banca i les grans em-
preses”, segons encara es pot llegir al web
oficial de Barcelona en Comú.

Colau, lluny de la proximitat
» Les publicacions de proximitat només van rebre un 1,56% de la publicitat de l’Ajuntament el 2018

» El grup Godó (La Vanguardia) es va emportar un terç de la inversió, gairebé 3 milions d’euros

Anàlisi

Els comuns deien el 2015 que
volien “afavorir” la premsa
de proximitat i “els mitjans
independents de la banca”



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517
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Viu en línia

Metallica és una de les bandes més influents i impor-
tants de la història, i ho va demostrar omplint l’Estadi
Olímpic Lluís Companys el passat 5 de maig en una

nit carregada d’energia i metal. El líder de la for-
mació, James Hetfield, va liderar els músics cali-
fornians i tot el recinte, tal com ha estat fent des

de la fundació del grup el 1981. En aquella
època, quatre joves es van unir per fer escla-
tar tota la seva ràbia i odi contra la societat
en forma d’un nou gènere musical, el ‘trash

metal’. Amb un estil frenètic de guitarra i
bateria, Metallica va conquerir l’escena

‘underground’. James Hetfield, com a gui-
tarrista rítmic i cantant, ha estat el líder 
de la banda i compositor de bona part 

de les cançons que els han dut a la fama.

L’objectiu d’aquest llibre és fer que el
lector surti de casa i observi el món
d’una manera diferent, amb una pers-
pectiva crítica i amb inquietud, tal com
han fet els grans filòsofs al llarg de la
història. Així es busca reivindicar la filo-
sofia en una societat que sovint en
qüestiona la seva utilitat, principal-
ment en el sistema educatiu. 

Llibres

Filosofia per sortir de casa
Norbert Bilbeny

Barrejant la parodia i l’humor, aquesta
obra qüestiona fins a quin punt ens co-
neixem a nosaltres mateixos. La repre-
sentació segueix un home que un dia
descobreix que el seu nas s’està encor-
bant. Davant aquesta trivial troballa,
comença a preguntar-se qui és real-
ment. Es pot veure fins al 19 de maig a
la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona.

Teatre

Un, ningú i cent mil
Ferran Utzet

Ca de Bou torna amb un nou vocalista,
Roger Pistola, per afrontar una nova
etapa musical. Tanmateix, els manaco-
rins busquen retornar al hard rockque
els va fer triomfar amb l’anterior forma-
ció, Tots Sants. Pistola aporta un toc di-
ferent al grup amb una veu melòdica i
que contrasta amb les bases de guita-
rra elèctrica i bateria.

Música

El 3 de març de 1976, una vaga per de-
manar augments salarials a Vitòria va
acabar amb cinc treballadors morts
després de la repressió policial. La pel·lí-
cula explica els fets que van sacsejar la
ciutat basca i representen la complica-
da època després de la mort de Franco.
Així, s’explora l’efecte del fatídic dia en
les famílies dels afectats.

Pelis i sèries

Vitoria, 3 de marzo
Victor Cabaco

Un altre bou
Ca de Bou

Una nit per descobrir
La Nit dels Museus arriba el pròxim 18 de maig a més de 40
espais de ciutats com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona o Cornellà, entre altres. Des de les 19h fins a la 1h

aquests escenaris obriran en un horari insòlit i de franc perquè
tots els curiosos puguin descobrir les joies que guarden els

museus durant la nit. A més, es podrà gaudir d’activitats espe-
cials durant la jornada, com visites guiades, representacions
teatrals i tallers relacionats amb el que s’exposa a cada indret.
D’altra banda, es podran degustar diverses opcions gastronò-
miques, amb la presència de food trucksen diversos centres.

J A M E S  H E T F I E L DQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser cantant i guitarrista de Metallica

És el líder de la banda de metal californiana

Famosos

Tocar amb Metallica a Barcelona
Va actuar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys

Els seguidors embogeixen amb el concert
Els fans omplen de fotos i vídeos les xarxes socials

QUÈ HA FET?

La 
fitxa

| Imperator: Rome
Els creadors de jocs d’estratègia com Europa Universalis traslladen aquesta vegada el mateix estil a
l’antiga Roma. Així, es podrà repetir l’època triomfal de la ciutat mediterrània o evitar que succeeixi.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DIVENDRES 24 DE MAIG
21:30 Els Hidrogenesse s’encarregaran d’un

concert especial, a mig camí entre teatre-ca-
baret i recital, que s’emmarca en el cicle Curt-
circuit. / Sala Luz de Gas.

TOTS ELS DIMARTS
18:00 Zinteta coordina el curs Art crític, que vol

donar eines per reflexionar  sobre la producció
artística, sobre les nostres emocions i sobre
com podem expressar-nos a través d’aques-
ta eina. / Espai Jove Casa Sagnier.

5 I 12 DE JUNY
10:00 El curs Aplicacions útils, que es farà els pri-

mers dos dimecres del mes que ve, servirà per
descobrir apps que ajudaran a fer-nos la vida
més fàcil. / Centre Cívic Vallvidrera Vázquez
Montalbán.

FINS AL 26 DE MAIG
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà vi-

sitar la mostra Tintín i la Lluna, que es va fer
per commemorar el cinquantè aniversari de
l'arribada dels humans a la Lluna. / Cosmo-
Caixa Barcelona.

DES DEL 27 DE MAIG
Matí-Tarda Aloma, de Mercè Rodoreda. 50

anys de la segona edició de la novel·la serà a
mostra que recordarà una de les obres de re-
ferència de la literatura de casa nostra. / Bi-
blioteca Clarà.

DIMARTS 14 DE MAIG
17:30 L'estrella Facunda serà el nom de la prò-

xima narració del cicle Lletra petita - Sac de
Rondalles que anirà a càrrec de la contacon-
tes Keke Shuga. L’entrada serà gratuïta. / Bi-
blioteca Sant Gervasi - Joan Maragall.

DISSABTE 18 DE MAIG
11:00 Cantem en família serà el nom de l’ac-

tivitat familiar per a nenes i nens que tin-
guin, com a màxim, set anys. / Centre Cívic
Vil·la Florida.

DISSABTE 25 DE MAIG
09:00 El darrer dissabte d’aquest mes, el CT Bar-

cino organitzarà una nova edició del seu cam-
pionat de pàdel solidari. / Instal·lacions del
CT Barcino.

O d’Oh! és un espectacle pensat per a
infants que tinguin, com a màxim, tres
anys. / Biblioteca Sant Gervasi - Joan
Maragall.

Cesc Serrat i Isaac Elies
coordinen ‘O d’Oh!’

Dijous 23 de maig a les 11:00

Arnau Oliveres, de l’associació Adalil,
és el responsable del curs anomenat
Cultiva la teva vida, un espai de me-
ditació i de moviment. / Centre Cívic
Casa Orlandai.

Continua en marxa el curs 
‘Cultiva la teva vida’
Tots els dimarts a les 17:30

La cantant mexicana Julieta Venegas
arriba a la ciutat en el marc de la seva
gira En acústico, on podrem escoltar
cançons inèdites, algunes pròpies, al-
tres versions. / Sala Luz de Gas.

La mexicana Julieta Venegas,
protagonista a Luz de Gas
Dimarts 14 de maig a les 21:00

Partit de futbol corresponent a la 33a
jornada del grup 2 de Segona Catala-
na entre el CP Sarrià i el CE Pubilla Ca-
sas. / Municipal de la Vall d’Hebron.

El CP Sarrià tanca el curs a 
casa contra el Pubilla Casas
Dissabte 18 de maig a les 17:30

P R O P O S T E S
Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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El primer equip de l’Handbol la
Salle va tornar a patir la cara més
amarga de l’esport. Després d’u-
na gran segona volta, l’equip es
va plantar en la darrera jornada
amb opcions de mantenir la seva
plaça a la Primera Estatal mas-
culina el passat dissabte 4, però
malgrat fer la seva part de la fei-
na, va veure com els seus rivals
directes també guanyaven, de
manera que, un any després de
l’ascens, l’equip de la Bonanova
veu com la temporada que ve tor-
narà a jugar la Lliga Catalana.

Després d’una temporada de
dues meitats ben diferenciades,
que ha dibuixat una clara línia as-
cendent, l’equip va plantar-se
en el partit decisiu, que es va ju-
gar al Poliesportiu de la Salle,
amb opcions però depenent de

resultats de tercers. El triomf
contra el CH la Salle Montcada
(40-31, amb un Conrad Jacques
Daubanton magistral amb 10
dianes) va tenir un regust agre-
dolç per culpa de les victòries que
el Sant Esteve de Palautordera
(29-30 a Sant Vicenç dels Horts),
del Poblenou (32-27 a casa con-
tra el BM la Roca) i del Sant

Joan Despí (35-30 contra el Pa-
lautordera-Salicru) van evitar la
permanència del conjunt que
entrena Sergi Melús.

Així doncs, la Salle ha tancat
la temporada 2018-19 amb 18
punts gràcies a set victòries (sis
a casa i una a domicili) i quatre
empats (dos com a local i un al-
tre parell com a visitant).

L’equip s’ha quedat a un sol punt de la permanència. Foto: HLS

Descens amarg: l’Handbol 
la Salle baixa a la Lliga Catalana
» L’equip no va poder mantenir la seva plaça a la Primera Estatal en
un darrer partit en el qual van guanyar els seus tres rivals directes

Palomeque i Castroviejo
guanyen la 7a Cursa DiR

ATLETISME4L’avinguda Diago-
nal va tornar a ser l’escenari, el
passat diumenge 12, de la Cursa
DiR Guàrdia Urbana, que per
setè any de forma consecutiva va
fer que bona part d’aquesta ar-
tèria de la ciutat s’omplís de cor-
redors i corredores. Rubén Palo-
meque i Marta Castroviejo, en la
distància de 10 quilòmetres, men-
tre que Oscar Rodríguez i Mont-
serrat Estany van ser els més rà-
pids en el recorregut dels cinc. La
prova, segons els organitzadors,
va superar els 10.000 atletes.

El barceloní va haver-se de ju-
gar el triomf en l’esprint final con-

tra dos dels eterns favorits, El
Mehdi Aboujanah i Carles Mont-
llor, però finalment va obtenir la
victòria gràcies a la seva marca de
30 minuts i 33 segons. La de la
Rioja, en canvi, va guanyar de for-
ma més solvent, travessant la
meta en 35 minuts i 53 segons.
L’equatoriana Alexandra Guade
Toapanta i Jèssica Bonet van
acompanyar Castroviejo al podi.

Rodríguez, per la seva banda,
va guanyar gràcies a la seva mar-
ca de 15 minuts i 42 segons,
mentre que la terrassenca Esta-
ny va aturar el cronòmentre en 17
minuts i 33 segons.

Sincronitzada | Gran actuació de les nedadores del Kallípolis a Rússia
Berta Ferreras, Paula Ramírez i Iris Tió van ser les tres sincronistes del CN Kallípolis convocades per
a la Copa d’Europa absoluta disputada entre els dies 10 i 12 d’aquest mes a Sant Petersburg. L’equip

estatal va tornar de Rússia amb un gran botí: una medalla d’or, quatre de plata i una de bronze.

Pau Arriaga
LA BONANOVA

L’objectiu inicial d’a-
questa temporada era
la  salvació, i l’equip
l’ha assolida de forma

molt clara. El CP Sarrià de Marc
Fernández afronta les dues dar-
reres dates del curs amb els deu-
res ja fets i amb la possibilitat, en-
cara que remota d’acabar una
gran lliga en el cinquè lloc. Per
això haurà de guanyar els dos úl-
tims partits i esperar que els
seus rivals no ho facin.

El conjunt parroquial, que

va aconseguir certificar la per-
manència a Segona Catalana du-
rant el mes passat tot i que no va
guanyar cap partit (de fet, entre
finals de març i la segona jorna-
da d’aquest mes l’equip va enlla-
çar tres empats i dues derrotes)
voldrà posar el punt final a aquest
curs 2018-19 aconseguint dos
bons resultats.

L’equip tancarà la lliga a la
Vall d’Hebron, on de moment ha
aconseguit sis victòries, el pròxim
dissabte 18 a tres quarts de sis de

la tarda contra un dels conjunts
que encara s’està jugant la per-
manència, el CE Pubilla Casas de
l’Hospitalet, que és setzè amb 29
punts, 3 menys que el filial de la
UE Sant Andreu, l’equip que
hauria de lluitar per no baixar si
la temporada s’hagués acabat.

El partit que posarà el punt fi-
nal a aquesta temporada serà
un derbi, vuit dies després d’a-
quest matx a casa, amb una visi-
ta al Municipal de Canyelles, un
equip en hores baixes.

Recta final d’una gran lliga

Castroviejo, eufòrica en el moment de guanyar la prova. Foto: DiR



En un acte a l'entrada del Parc del
Guinardó, el candidat a l'alcaldia de
Barcelona, Ernest Maragall, va pre-
sentar les candidatures d'ERC a les
eleccions municipals com “la pri-
mera organització política amb més
capacitat de representació al conjunt
del país”.

A les pròximes eleccions del 26
de maig, la formació republicana
serà la candidatura amb més repre-
sentació electoral, ja que estarà pre-
sent a 807 municipis de Catalunya,
on més del 99% de la població es-
tarà representada per gairebé
12.000 candidats i candidates. “La
força i potència d'Esquerra Republi-
cana arriba arreu del territori, a cada
vila, a cada poble. Cada quatre anys
augmentem la nostra presència i ara
arribem al nostre màxim històric. Al-

tres candidatures fan el camí in-
vers”, ha assegurat Ernest Maragall
que, acompanyat de Quim Ayats,
Pau Ricomà, Toni Garcia, Isaac Al-
bert, Helena Solà, Maria Balasch,
Anabel Moreno, Noemí Llaurador i
Aurora Carbonell, també ha posat en
valor la diversitat, transversalitat, re-
novació i equitat de gènere de les llis-
tes: “En aquestes municipals el
nostre compromís és total. A partir
d’avui podran comprovar llista a
llista, poble a poble, que estem a
favor de l’equitat de gènere. El femi-
nisme ha d'estar explícitament visi-
ble a les institucions i organitzacions
polítiques”. 

El candidat també es va mostrar
orgullós d'arribar a la campanya amb
les millors condicions i reforçats pels
resultats de la primera volta del di-

umenge: “Això és el resultat d'una
idea de centralitat, de força de país i
de catalanisme progressista, treba-
llada al llarg dels anys. Amb una bar-
reja d'entusiasme i convicció, tenim
a l'abast la victòria i arribarem en
plena forma. ERC està en disposició
de dirigir la conquesta republicana
d'aquest país”.

Maragall també està convençut
que Esquerra té molt bones expec-
tatives en aquestes eleccions: “No
només tenim voluntat sinó l’espe-
rança certa que farem el sorpasso.
Les xifres ja ens situen en aquesta
posició i també passarà a la resta
de pobles de Catalunya. En aques-
tes eleccions anem a totes”.
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Sarrià-Sant Gervasi

Pàgines especials

El passat dissabte 27 d’abril
vam poder celebrar el bateig
de la Colla Castellera de
Sarrià que, després de re-
fundar-se a finals de l’any
2016 i de fer molta feina
des de llavors, va debutar a
la plaça del Consell de la
Vila ben acompanyada dels
seus padrins, els Castellers
de Barcelona i els de la Vila
de Gràcia.
Des d’aquí, ERC Sarrià-

Sant Gervasi vol felicitar tot-
hom que, dedicant-hi hores i
esforç, han fet possible la
creació de la colla dels Cas-
tellers de Sarrià. El bateig
ha estat la culminació d’una
primera etapa, un tast del
que vindrà a partir d’ara. 

Els barris del nostre dis-
tricte són ben vius i la cul-
tura tradicional i popular és
una de les expressions d’a-
quest vigor i una eina mag-
nífica per reivindicar les

places com a autèntic punt
de trobada dels veïns i ve-
ïnes. Fer cultura és fer barri
i ciutat! Gràcies i per moltes
jornades més a les places
d’aquí i arreu. 

El 2015  ERC Sarrià-Sant Gervasi recuperava la re-
presentació al districte després de dos mandats
sense Conseller de Districte. 

Aquest mandat municipal ha servit per refermar
el compromís, ara també institucional, d’ERC Sar-
rià -Sant Gervasi amb els nostres barris. 

Al llarg d’aquests quatre anys hem presentat
propostes de la mà dels veïns i veïnes. Així, hem
reivindicat la necessitat de connectar el Farró amb
el CAP Adrià amb un autobús de barri; hem tractat
d’impulsar la construcció de la biblioteca de Sarrià,
hem instat a la creació d’una taula per parlar del
Pla Parcial de les Planes... 

Malauradament, aquestes i moltes altres ini-
ciatives no han trobat la resposta necessària del
govern municipal, la tònica general del qual ha
estat el desinterès i la manca de compromís amb
els barris de Sarrià-Sant Gervasi.

El passat diumenge 28 d’abril ens n’anàvem a
dormir amb ERC com a força més votada al dis-
tricte. Volem agrair a tots els veïns i veïnes la con-
fiança i esperem revalidar-la el pròxim 26 de maig
a les eleccions municipals per tal de tenir la força
necessària per incidir de forma determinant en el
futur dels nostres barris.

Sarrià-Sant Gervasi torna 
a tenir colla castellera

Mercè Amat
Presidenta

d'ERC Sarrià-
Sant Gervasi 

Esquerra bat el seu rècord presentant 
807 candidatures a les municipals

Ernest Maragall: “La força i potència d'Esquerra Republicana arriba arreu del territori”



Pròxima edició: 6 de juny
| 24

líniasarrià.cat Maig 2019


