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Si a algú li haguessin dit, el juny
del 2015, que la flamant alcal-
dessa Ada Colau aconseguiria la
reelecció al cap de quatre anys
gràcies als tres vots d’un polític
anomenat Manuel Valls i havent
perdut les eleccions, s’hauria
pensat que li parlaven d’un guió
sensacional d’una pel·lícula de
ciència-ficció. La realitat però,
com diu el tòpic, supera la ficció
i Colau va ser reelegida alcaldes-
sa el passat 15 de juny gràcies al
PSC i a tres vots de la candidatu-
ra de Manuel Valls. Uns vots
que, d’altra banda, han acabat de
trencar la relació entre l’exprimer
ministre francès i Ciutadans.

Entre les diferents associa-
cions de veïns de la ciutat la ree-
lecció de Colau s’ha rebut amb
una certa fredor. No hi ha gaires
ganes de fer valoracions. La ma-
joria de les entitats amb les quals
aquesta publicació ha contactat
prefereixen insistir en els pro-
jectes, pendents i futurs, que el
nou govern municipal haurà d’en-
carar, en lloc de valorar com s’ha
produït la reelecció de Colau.
Des de l’Associació de Veïns de
Gràcia, passant per la del Clot, la
de la Dreta de l’Eixample, la de
Sant Andreu, la de les Corts o la
del Poblenou, remarquen que
no tenen res a dir respecte de l’a-
ritmètica política que ha permès
a Colau seguir governat la ciutat. 

Una de les poques valora-
cions arriba des de l’Associació de
Veïns de Can Peguera, un dels ba-
rris més petits de la ciutat i que
forma part de Nou Barris. El seu
president, Pep Ortiz, afirma que
“és molt poc ètic” que Colau hagi
acceptat els tres vots de Valls
per arribar a l’alcaldia. “Fa molt
que practico la política i em cos-

ta de creure que algú doni tres
vots a canvi de res”, afegeix Ortiz.
Aquest líder veïnal també recor-
da que a Nou Barris és on els co-
muns van perdre més vots, cosa
que vol dir, afegeix, que “una
mica malament ho devien fer”. 

REPTES DE MANDAT
Sobre els reptes que Colau hau-
rà d’encarar aquest mandat, les
associacions de veïns sí que es
mullen. L’habitatge i el turisme
són els dos temes estrella. Les
entitats insisteixen en la neces-
sitat de reforçar les polítiques
d’habitatge que permetin reduir
el preu del lloguer i augmentar
el parc públic. En paral·lel, les as-
sociacions dels barris amb més
turisme aposten pel decreixe-
ment turístic. 

De fet, pocs dies abans de la
investidura de Colau, la FAVB va

presentar, en una roda de prem-
sa, les demandes dels movi-
ments socials per al nou go-

vern. Entitats com ara Aigua és
Vida, Aliança contra la Pobresa
Energètica, Assemblea de Barris
per a un Turisme Sostenible, la

mateixa FAVB, la PAH, el Sin-
dicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica van fer
les seves reivindicacions pel que
fa a les desigualtats, la justícia so-
cial, el medi ambient, l’habitat-
ge o el turisme. 

Algunes de les propostes van
ser reforçar les polítiques públi-
ques en sanitat, serveis socials i
educació, garantir l’accés uni-
versal als subministraments bà-
sics, canviar el model de mobi-
litat de la ciutat, una política de
gestió de residus  orientada al re-
sidu zero, implementar la re-
municipalització de l’aigua o
mantenir el compromís amb els
plans d’inclusió.

I ELS COMERCIANTS?
Pel que fa als comerciants, des de
la Fundació Barcelona Comerç, el
seu vicepresident Lluís Llanas

afirma, preguntat sobre la forma
amb què Colau ha arribat a l’al-
caldia, que els pactes i acords en-
tre formacions “formen part del
joc democràtic”. Llanas afegeix
que “ens poden semblar més o
menys estrambòtics, però no-
saltres tenim l’obligació d’enten-
dre’ns amb tothom”.

D’altra banda, Llanas consi-
dera que aquest pròxim mandat
ha de ser el de la “transformació
definitiva del comerç de proxi-
mitat per fer-lo realment com-
petitiu” i recorda que en cam-
panya tots els partits s’hi van
comprometre. 

A nivell personal també con-
sidera que una bona idea per im-
pulsar el sector seria la creació
d’un Institut del Comerç, amb una
dotació econòmica específica, tal
com passa per exemple amb els
mercats o el turisme.

Albert Ribas
BARCELONA

Resaveureambfa4anys
» Les associacions de veïns reben amb fredor la reelecció de Colau i eviten parlar del suport de Valls 
» La tensió viscuda durant el ple d’investidura va contrastar amb les imatges d’alegria del 2015

“GAIREBÉ SEGUR QUE
SERÀ L’ÚLTIM MANDAT”

4Tres dies després de la
seva reelecció, Colau va
afirmar en una entrevista
a RAC1 que “gairebé segur
que aquest serà el meu
últim mandat”. Colau tam-
bé va justificar haver ac-
ceptat els vots de Valls:
“Jo he vingut a governar,
encara que hagi d’assu-
mir contradiccions”.

L’alcaldessa Colau es va mostrar molt seriosa durant bona part del ple d’investidura. Fotos: Gerard Artigas / ACN 

Reportatge
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El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hi ha persones que
lluiten un dia, i són bo-

nes. N'hi ha d'altres que
lluiten durant un any, i són millors. N'hi
ha algunes que lluiten molts anys, i són
encara més bones. Però n'hi ha que llui-
ten tota la vida; aquestes són les im-
prescindibles. Una forta abraçada
@jcuixart.

@valtonyc

Días duros para Colau.
Pero lo realmente duro

debe ser irse a la cama
sabiendo que a quienes prometiste
combatir no solo no te temen si no que
han optado por darte el voto de quien
ficharon tras deportar a 10.000 perso-
nas en Francia porque eres el mal me-
nor. Eso sí que debe ser duro.

@gabrielrufian

¿Que Ada Colau sea
alcaldesa de Barcelona

por la gracia de Manuel
Valls también dependió de si ERC es
mas o menos de izquierda? ¿Ciudad o
resentimiento por la legislatura pa-
sada? ¿Se puede ser de izquierdas y al-
caldesa con el apoyo de la xenofobia?
#oletu.

Creuar la plaça Sant
Jaume amb centenars

de persones cridant-nos
putes, guarres i zorras. Això va ser
també la investidura d'ahir. Per la
meva banda, seguiré treballant perquè
el masclisme tampoc tingui espai a la
vida política de la nostra ciutat.
#BCNantimasclista. 

@laurapcastano@eduthio

La lupa

per Iu Forn

El Poder i Ciudadanos

A prop d'arribar al primer quart del se-
gle XXI tots tenim més o menys clar que
per muntar un partit polític nou has de
tenir dues coses: 1/ un nom que sigui molt
potent per posar-lo al capdavant i 2/ un
talonari molt potent per poder pagar al
nom potent unes misses que cada cop són
més cares.

Quan Ciutadans va sortir del no res,
Albert Rivera era tan des-
conegut que per cridar l'a-
tenció va haver d'aparèixer
conill al cartell electoral.
Per tant, no és molt difícil
concloure que a falta d'una
cara famosa, la quantitat
de capital invertit en el pro-
jecte va ser clau. Com que no hi ha fac-
tures, oficialment l'origen dels calés és
desconegut, però vostè i jo, que ens fi-
xem molt en les coses, tenim alguna
lleugera idea d'on van sortir.

I vostè i jo també tenim una lleugera
idea dels motius pels quals a Albert Ri-
vera van omplir-li la butxaca per poder
anar a conquerir l'oest, com van conquerir
l'oest els llegendaris aventurers dels Es-
tats Units, quan els Estats Units no eren
ni estats ni estaven units.

Amb el PP corcat per la corrupció, el
Poder va decidir que calia crear una al-
ternativa. Per si de cas. I sap vostè aque-

lla festa consistent en una mànega de broc
generós que escup escuma i que, a cau-
sa d'aquest fet, l'anomenen festa de l'es-
cuma? Doncs amb Ciudadanos va pro-
duir-se el mateix fenomen, però en
comptes d'escuma sortien bitllets. Sen-
se parar. Fins que “se acabo la diversión.
Llego la llamada de los que mandan. Y
mandaron a parar”.

I al partit uniforme on mai no hi ha-
via hagut cap sector crític, d'un dia per l'al-
tre hi ha aparegut una esquerda pròpia
d'un partit d'esquerres. Això ha sorprès
la pròpia empresa perquè no s'esperaven
cap de les dues coses. Ni l'esquerda ni fer
coses de partit d'esquerres. Tot i que la re-
acció davant la dissidència ha estat de par-
tit estalinista.

La pregunta que ara mateix circula
pels despatxos de poder i del Poder és:
Això que està passant a Ciudadanos és
una onada de calor com la que ens arri-
ba, que tal com vindrà marxarà després
de depilar-nos les celles a base d'un ros-

tit d'impacte, o bé és un canvi climàtic
com el que va evaporar allò d’UPyD?

Se'n recorda, oi, d’UPyD? Quan van
deixar de ser l'aposta de cert Poder, allò
es va desfer com un bolado. I mai més
no n'hem sabut res. És cert que mai va
tenir la força que ha arribat a tenir Ciu-
dadanos, però en dos dies va acabar com
el rosari de la Rosa. Concretament de

Rosa Díez.
Total, que ara toca a

Ciudadanos passar per allò.
Bé, i a Podemos. Perquè
els moviments de Pedro
Sánchez indiquen temporal
també a l'altre partit de la
nova política. El de l'altra

banda. Temporal provocat o no, però
ara mateix el minut i resultat és: Pedro
no s'acaba de decidir per Pablo i els mal-
pensats diuen que això té relació amb
la mina que han fet explotar a ca l'Al-
bert perquè sigui ell qui permeti Pedro
ser investit.

D'això, en el billar de caramboles, en
diuen billar artístic o de fantasia. I és un
espectacle molt bonic de veure. Sobretot
perquè mentre te'l mires no pares de pre-
guntar-te: “Com és possible que siguin ca-
paços de fer tot això?”.

Publicat a El Nacional.cat

Això que està passant a Ciudadanos 
és una onada de calor o bé és un canvi
climàtic com el que va evaporar UPyD?

Els semàfors

Grup Caliu
El Grup Caliu ja ha aconseguit més de

21.000 euros en la seva campanya de mi-
cromecenatge per aconseguir un nou lo-
cal per a l’Ateneu Divers, ja que al setem-
bre haurà de marxar de l’actual. El seu
objectiu és arribar als 30.000 euros. 

pàgina 6

CN Kallípolis
Tres de les esportistes de natació artísti-
ca del club, Paula Ramírez, Berta Ferre-
ras i Iris Tió, han entrat a la convocatò-
ria de la selecció espanyola per al Mun-
dial de Gwangju. El club és un dels que
aportarà més nedadores al campionat.

pàgina 12

Ajuntament
La Fundació Barcelona Comerç ha de-
nunciat recentment l’augment de roba-
toris a les botigues dels eixos comercials
de la ciutat. L’entitat qualifica la situació

de molt preocupant i demana que el
problema s’abordi amb urgència. 

pàgina 10
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Sarrià-Sant Gervasi

SEGURETAT4A Collserola una
part important de la nombrosa
població de senglars ha perdut
la por a les persones. Aquest és
l’avís que recentment ha llançat
l’Ajuntament amb l’objectiu de
conscienciar la ciutadania del
perill que aquests animals poden
suposar.

Des del consistori alerten
que últimament s’han produït
alguns incidents en àrees de
lleure i altres punts del parc de
Collserola. Un dels principals
causants d’aquesta situació és el
fàcil accés al menjar que tenen
els senglars, la majoria de cops
per culpa de la gent que els ali-
menta. Des de  l’Ajuntament
expliquen que els senglars més
problemàtics són els que estan
habituats a moure’s per les zo-
nes urbanes i els seus voltants,
ja que gairebé sempre mengen
gràcies a la gent i només han d’a-
nar al bosc o a les zones agríco-
les de forma eventual. “Alguns

s’estan tornant cada cop més
exigents i poden arribar a ser
agressius per obtenir el menjar”,
avisen des del consistori. Això
provoca que els senglars perdin
la seva condició d’animal sal-
vatge i acaben exigint el menjar. 

CONSELLS
Aquesta situació ha portat l’A-
juntament a fer una sèrie d’avi-
sos en el cas de trobar-se amb

aquests animals: no apropar-s’hi
perquè poden reaccionar amb
agressivitat, no tocar-los perquè
hi ha risc de mossegada o en-
vestida, no donar-los menjar i
fer soroll i gesticular per allun-
yar-los. També cal anar molt
amb compte a les àrees de píc-
nic i controlar les bosses amb
menjar i conduir amb precaució,
ja que poden travessar la carre-
tera i provocar un accident. 

Els senglars de Collserola estan perdent la por a la gent. Foto: Ajuntament

Crit d’alerta per la perillositat
dels senglars de Collserola

» L’Ajuntament avisa que els animals “poden arribar a ser agressius”
» El problema és que s’han acostumat al menjar que la gent els dona

Liciten les obres del Mercat
Cultural de Vallvidrera

EQUIPAMENTS4Pas endavant
per a la construcció de l’equipa-
ment cultural que l’antic Mercat
de Vallvidrera ha d’acollir i del
qual ara s’han licitat les obres. El
projecte, que acumula un retard
important, es va presentar el
febrer del 2017 però es va haver
d’aturar el novembre de l’any
passat després d’un problema
amb la insonorització del local.

Ara, un cop solucionada la
part del projecte que fa referèn-
cia a la insonorització, s’han li-
citat les obres, que està previst
que comencin el setembre un

cop el projecte s’aprovi en Co-
missió de Govern. 

L’edifici està tancat des de fa
16 anys i el 2015 l’Associació
Mercat Cultural de Vallvidrera va
tornar a posar al damunt la tau-
la la seva recuperació. El projec-
te, doncs, contempla un equipa-
ment cultural per a 250 persones
amb tres zones diferenciades: un
vestíbul i accés, una franja amb
sales petites i una altra més gran,
que també podrà subdividir-se en
sales petites per a actes amb més
afluència. Tot plegat per acollir els
projectes de les entitats del barri.

El Grup Caliu busca ajuda
per salvar el seu projecte

ENTITATS4El Grup Caliu, una
entitat sense ànim de lucre que
fa gairebé tres dècades que tre-
balla amb persones amb disca-
pacitat intel·lectual en el seu
Ateneu Divers, ha posat en mar-
xa des de fa unes setmanes una
campanya de micromecenatge
per mirar de garantir el seu futur,
amenaçat pel més que probable
desallotjament que pot patir en
els pròxims mesos del seu local
del carrer de Pàdua.

L’entitat, que té 150 usuaris, va
alertar el  gener que el propieta-
ri del local els havia comunicat la

seva intenció de vendre’l. Final-
ment, però, una clàusula del con-
tracte va obligar el propietari a
oferir la renovació, però els 2.200
euros que els va demanar eren im-
possibles de pagar per a l’entitat.
Tenen una pròrroga firmada fins
al 15 de setembre però després
hauran de marxar del local.

A través de la campanya de
mecenatge demanen 30.000 eu-
ros (en porten més de 21.000) per
trobar un nou local adaptar a les
seves necessitats. També estan a
l’espera de les possibles solucions
que els pugui oferir el Districte.

Troben a Sarrià la primera fossa
de la Guerra Civil a Barcelona 

HISTÒRIA4El Servei d’Arqueo-
logia de Barcelona va localitzar
fa unes setmanes a Sarrià la
primera fossa de la Guerra Civil
espanyola a la ciutat amb dos
cossos amb senyals d’haver es-
tat executats. 

La troballa es va fer durant les
obres de construcció de dos edi-
ficis d’habitatges al número 10-20
del carrer de Ràfols, on es van tro-
bar les restes òssies dels cossos.
La principal hipòtesi és que els

cossos serien víctimes de la vio-
lència que hi va haver en el bàn-
dol republicà. La seva mort podria
tenir relació amb les lluites entre
faccions polítiques durant els
Fets de Maig, que van implicar el
govern republicà i els comunistes,
d’una banda, i els anarquistes i els
trotskistes de l’altra. Tot i això, el
responsable d’intervencions del
Servei d’Arqueologia va explicar
que caldrà esperar per tenir con-
clusions fiables.

Sostenibilitat | Primer intercanviador de bateries elèctriques
L’empresa Silence, fabricant de motos i bateries elèctriques, ha inaugurat recentment una

botiga a la cantonada de Diagonal amb Muntaner on hi ha el primer intercanviador de 
bateries elèctriques d’Espanya, que ofereix bateries carregades quan l’usuari les necessita. 
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SOCIETAT4L’espai públic de Sa-
rrià-Sant Gervasi es feminitza
després que recentment s’han
batejat cinc espais del districte
amb noms de dona. 

Concretament, les dones ho-
menatjades són la ceramista i
mestra de ceramistes, Angelina
Alòs i Tormo, que dona nom a
una placeta entre els carrers de la
Mara de Déu de Núria, de Salva-
dor Mundi i la Via Augusta; la pia-
nista Maria Carbonell i Mumbrú,
que dona nom a uns jardins que
hi ha al parc del torrent del Ma-
duixer; l’escultora Maria Luisa
Granero, que dona nom a una pla-
ça en una lateral del carrer d’Ira-
dier, a tocar del carrer de Poma-
ret; i les germanes Carme i Enri-
queta Soriano i Tresserra, totes
dues nedadores, que donen nom
a la plaça situada entre els carrers
de Ganduxer, de Santa Fe de
Nou Mèxic i del Doctor Fleming,
a la zona on hi havia hagut Pisci-
nes i Esports.

ACTE DE CELEBRACIÓ
Per commemorar el bateig d’a-
quests espais es va celebrar fa pocs
dies un acte a la seu del Districte.
Les famílies de les cinc   dones van
rebre un obsequi en forma d’una
reproducció de la placa de no-
menclàtor amb el nom de la res-

pectiva familiar de mans del con-
seller del Districte, Joan Manel del
Llano. Del Llano va va destacar el
treball del Consell de les Dones de
SarriàSant Gervasi, que és l’òrgan
que va proposar i ha impulsat que
es poses el nom d’aquestes cinc
dones a quatre espais públics
amb l’objectiu de reduir  la gran
diferencia de presència al no-
menclàtor d’homes i dones.

Durant l’acte, un familiar de
cadascuna de les cinc dones va
recordar la personalitat de les ho-
menatjades. Joaquim Vilar va
parlar de la seva sogra, Angelina
Alòs, que va ser mestra de molts
ceramistes. El net de Maria Car-

bonell, Marc Santandreu, va re-
cordar com la seva àvia va formar
duet amb el seu marit, el violi-
nista i compositor, Joan Massià,
a qui va inspirar bona part de la
seva obra. Enric  Galcerà va ex-
plicar com la seva mare, Maria
Luisa Granero, va voler ser ar-
tista des de ben petita, fins que
va aconseguir triomfar com a es-
cultora. Finalment, les filles d’En-
riqueta i Carme Soriano, Emma
Gamper Soriano i Mercè Burset
Soriano, van recordar la passió
de les seves mares per l’esport,
passió que ha passat a una part
de la família, ja que  la filla i els
nets també fan natació.

Una imatge de l’acte celebrat a la seu del Districte. Foto: Districte

El Districte bateja cinc espais
públics amb nom de dona

POLÍTICA4Els primers decrets
del mandat que l’alcaldessa Ada
Colau va firmar el passat dis-
sabte 15 de juny, i que tenien a
veure amb l’estructura del go-
vern municipal, van servir per
nomenar Joan Subirats regi-
dor del Districte.

En un comunicat fet públic el
mateix 15 de juny, on es deixa-
va clar que s’estava “a l’espera
que pròximament s’acabin de
tancar els acords de govern”,
s’informava de la nova estruc-
tura del govern municipal, on
Subirats també és primer ti-
nent d’alcalde i president de
l’Institut de Cultura.

Subirats ja va formar part del
govern municipal en un tram del
passat mandat. El novembre
del 2017 va ser nomenat co-
missionat de Cultura, des d’on
va impulsar les biennals de cul-
tura i de ciència. La primera d’a-
questes va tenir una molt bona
rebuda entre la ciutadania.

Politòleg, professor d’uni-
versitat i un dels impulsors de
Barcelona En Comú, Subirats té
una llarga experiència en l’es-
tudi i l’anàlisi de la política i de
les polítiques públiques. De
cara a aquest nou mandat, es
preveu que sigui un dels homes
forts del govern municipal.

Joan Subirats,
regidor temporal
del Districte

L’escriptora Marta
Orriols passa per
la Joan Maragall

CULTURA4L’escriptora Marta
Orriols va ser la protagonista el
passat 19 de juny de l’acte de ce-
lebració del cinquè aniversari de
la Biblioteca Sant Gervasi-Joan
Maragall.

Orriols va protagonitzar una
conversa amb la periodista i tra-
ductora Valèria Gallard sobre la
lectura i l’escriptura. Durant la xe-
rrada Orriols va explicar com es-
cull els temes amb els quals s’ins-
pira, com cuina la seva escriptu-
ra, a quin públic s’adreça o quins
són els seus referents literaris.
L’escriptora ha aconseguit un re-
coneixement important gràcies al
seu llibre ‘Aprendre a parlar amb
les plantes’, que va ser premiat
amb el Premi Òmnium a la Millor
Novel·la de l’Any. 

Quatre dies abans, la biblio-
teca havia acollit un concert del
grup de folk Dry Town.
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Les entitats desgranen les prioritats que creuen que cal afrontar els pròxims quatre anys

Deuresper al nougovern
POLÍTICA/ La FAVB, Aigua és Vida, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, l’Assemblea
de Barris per a un Turisme Sostenible, la
PAH, el Sindicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica ja han presentat
les seves demandes al nou govern muni-
cipal. El passat 11 de juny, pocs dies abans
que Ada Colau visqués la seva segona in-
vestidura per començar a afrontar la se-
gona legislatura al capdavant del govern
municipal, aquestes entitats van convocar
una roda de premsa per explicar, cadas-
cuna des del seu àmbit, les reivindicacions
que consideren que cal tractar de forma
urgent a la ciutat durant els pròxims qua-
tre anys. Les entitats divideixen les seves
demandes en tres grans blocs temàtics:
desigualtats i justícia social, emergència
climàtica i justícia ambiental i emergència
habitacional, lloguer i turisme.

Del primer d’aquests blocs temàtics
destaquen diferents subaspectes: mantenir
el compromís amb el pla decennal d’inclu-
sió; revisar, reforçar i ampliar els plans de ba-
rris i reforçar les polítiques públiques en
sanitat, serveis socials i educació; comba-
tent la segregació escolar... De la mateixa
manera, les entitats exigeixen que es ga-
ranteixi l'accés universal als subministra-
ments bàsics, sigui quin sigui el nivell de
renda de la família o el règim de tinença del
seu habitatge. També consideren que cal
afrontar l'enfocament de la pobresa ener-
gètica des d'una perspectiva de drets, re-
forçant la feina que es fa des dels Punts
d'Assessorament Energètic.

Pel que fa als aspectes derivats de l’e-
mergència climàtica i la justícia ambiental, 

creuen que cal un canvi en el model de mo-
bilitat, amb una aposta decidida pel trans-
port públic (metro, tren, tramvia...) i el
foment de l’ús de la bicicleta. De la mateixa
manera, consideren prioritària una aposta
per les polítiques de transformació del
model energètic local i la lluita contra els
grans factors de contaminació, limitant al
màxim la circulació de vehicles moguts per
energies fòssils, l’arribada de creuers o l’e-
nergia que es genera mitjançant incinera-
ció o centrals de cicle combinat de gas o
carbó. En aquest sentit, també cal impulsar

una política de residus orientada al residu
zero i vetllar per la remunicipalització de la
gestió de l’aigua.

Per últim, consideren que cal apostar
per polítiques de decreixement turístic
acompanyades d’alternatives econòmi-
ques més justes. En la gestió del port i de
l’aeroport creuen que és necessari un acord
de ciutat i un procés de diàleg amb la resta
d’administracions perquè sigui la ciutat qui
gestioni aquestes infraestructures.  També
volen que es garanteixi l’augment del parc
públic de lloguer en compliment de la me-
sura del 30% d’habitatge públic.

LLUITA VEÏNAL/Per segona vegada, la pressió dels veïns
va servir per paralitzar el desallotjament del projecte de
l’hort comunitari Date una Huertadel barri de la Prosperi-
tat. Estava previst que el passat 21 de juny la policia fes fora
d’aquest espai, al número 79 del carrer de Joaquim Valls,
els membres del col·lectiu que l’han estat ocupant, però des-
prés d’arribar a un acord amb la propietat (des del Districte
es va mediar en les converses amb representants del fons
d’inversió nord-americà Cerberus) es va paralitzar el des-
allotjament. El col·lectiu que ocupa l’espai assegura que si
els mostren un projecte per construir a l’espai marxaran,
però que si aquest no existeix, romandran al solar.

El projecte Date una Huerta va néixer fa gairebé tres
anys, quan diversos veïns van arribar al solar (que estava
abandonat des del 2007) i van convertir-lo en un jardí. En
aquest espai hi havia males herbes i rates, però un cop van
sanejar-lo, van portar-hi eines de conreu per fer-hi un hort
i actualment hi planten cols i altres vegetals. Tot això ho
aconsegueixen amb cultiu ecològic, compostant la ma-
tèria ecològica que cadascú porta des de casa.

A l’espai també s’hi organitzen xerrades i espectacles
de tota mena, com màgia, concerts, exposicions, àpats po-
pulars oberts a tothom i actes solidaris per aconseguir di-
ners per a activitats solidàries al barri. 

Aturen el desallotjament de 
l’hort ocupat al barri de la Prosperitat MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de la Prosperitat va ce-

lebrar, el passat dissabte 15 de juny, el canvi de nom de
la plaça Harry Walker pel de plaça de les Treballadores i
Treballadors de la Harry Walker.

Aquesta celebració popular va posar-se en marxa a la
una del migdia amb l’actuació de la xaranga de la Pros-
pe i els capgrossos la Prospe i el Pestaña. L’acte també va
servir per homenatjar els extreballadors i extreballadores
de l’antiga fàbrica de recanvis automobilístics, que van pas-
sar a la història quan a principis dels anys 70 van prota-
gonitzar una vaga de 62 dies per exigir millors condicions
laborals. La protesta va tenir el suport del veïnat, que tam-
bé es queixava per l’alta contaminació de la fàbrica.

Festa pel canvi de nom 
de la plaça Harry Walker

Remunicipalitzar 
la gestió de l’aigua és 
una de les demandes
que fan al nou govern
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ECOLOGIA/ La Plataforma Ciu-
tadana Residu Zero va celebrar, a
finals del mes passat, una sessió
de debat i formació al local de la
FAVB, al carrer Obradors.

En aquesta trobada es va fer
un diagnòstic de la situació actual
dels residus a Catalunya (consi-
derada una emergència) i es va
debatre sobre la necessitat de for-
mular una nova llei Residu Zero
i no la de tipus continuista, diuen,
que està redactant el Govern.

Aquesta plataforma, que
agrupa diverses organitzacions,
es va crear a principis del mes
passat i lluitarà perquè s’acabi la
incineració dels residus i s’opti per
una política de recuperació.

Residu Zero
celebra la sessió
de debat i formació

SALUT/La lluita veïnal que persegueix l’o-
bertura d’un Centre d’Atenció Primària al
nord del barri del Raval continua. El pas-
sat dissabte 29 es va celebrar una nova
acció festiva reivindicativa, convocada per
la plataforma CAP Raval Nord Digne, per
demanar la construcció d’aquest equipa-
ment sanitari a l’antiga capella de la Mise-
ricòrdia, a tocar del MACBA.

Durant aquesta concentració, que va
tenir lloc entre les 11 del matí i les set de la
tarda, els assistents van poder gaudir amb
l’actuació de Débora la Pícara, van com-
partir un vermut i un dinar popular, van
poder sentir parlaments d’alguns dels
membres de la plataforma i es va acabar
de pintar i es va estrenar el mural reivindi-
catiu a la plaça de Terenci Moix.

Aquest mes fa just un any que la pla-
taforma es va crear, després que en el Ple
del juny de l’any passat tots els grups de
l’oposició van instar el govern d’Ada Colau
a fer marxa enrere en la seva idea d’ubicar
el Centre d’Atenció Primària en aquesta
antiga capella.

D’aleshores ençà, els membres de la
plataforma han anat fent accions reivindi-
catives periòdicament, com l’ocupació del
passat mes de març, en un intent per “fer
pressió” i intentar que els polítics canvies-
sin de postura i donessin llum verda a la
construcció de l’equipament. Però mal-
grat aquesta protesta, la situació continua
encallada i, de moment, no sembla que
s’hagi de resoldre de forma immediata. El
conflicte, doncs, va per llarg.

Els veïns tornen a concentrar-se per
demanar l’obertura del CAP Raval Nord

XERRADA/ Albert Recio i Àlex
Guillamón van ser els dos po-
nents de la conferència Què és el
moviment internacional Rebel·lió
o extinció?que es va fer el passat
19 de juny a la seu de la FAVB.

Aquest moviment va néixer a
finals d’octubre de l’any passat en
una reunió multitudinària a Par-
liament Square, la plaça que hi ha
al davant del parlament britànic,
a Londres. A partir d’aquí, es van
anar creant delegacions locals
arreu del món, i el passat dia 15
d’abril van organitzar una “re-
bel·lió internacional”.

Ells mateixos defineixen les
seves accions com “desobedièn-
cia civil no violenta”.

Cal una “rebel·lió”
per poder aturar 
el canvi climàtic

MEDI AMBIENT/ El pròxim di-
vendres 12, Can Batlló acollirà una
conferència anomenada Decrei-
xement de l'aviació. La xerrada po-
sarà sobre la taula si és el moment
adient per lluitar per intentar re-
duir el nombre d’avions que vo-
len cada dia.

La xarxa Stay Grounded serà
l’encarregada d’organitzar aques-
ta activitat amb la col·laboració,
entre altres, de l’Institut de Cièn-
cia i Tecnologia Ambiental de
Barcelona. L’objectiu de la con-
ferència és unir forces amb mo-
viments socials, amb les ONG i
amb científics per debatre sobre
mesures concretes i estratègies
efectives per reduir el trànsit aeri.

Es debatrà sobre 
el decreixement
de l’aviació

Barcelona és la ciutat europea 
més contaminada pels creuers

MEDI AMBIENT/ Un estudi de la federació
d'ONG ecologistes Transport & Environment
conclou que Barcelona és la ciutat europea
més contaminada pels creuers, seguida de
Palma de Mallorca i Venècia. Després que es
publiquessin aquestes dades, el director de
polítiques de transport de l’ONG, Faig Abba-
sov, va criticar que les ciutats donin "via lliure"
als creuers mentre prohibeixen la circulació
de cotxes dièsel per reduir la contaminació.
"Aquests provoquen grans concentracions
de contaminants amb un alt risc per a la salut
dels seus passatgers i de les poblacions més
properes a les terminals", va afegir.

L'informe explica que, durant el 2017,
només a Barcelona els creuers van emetre
entre dues i cinc vegades més gasos conta-
minants de diòxid de sofre que els automò-
bils de passatgers el mateix any. De fet, es

calcula que aquell any van arribar al port de
la ciutat uns 105 creures, de gran enverga-
dura, mentre que la xifra de vehicles privats
que hi ha registrats a la ciutat supera  el mig
milió d’unitats. 

El mateix estudi també explica que,  en el

mateix període de temps, a Lisboa va arribar-
hi un nombre més gran de creuers, però que

l’estada d’aquests a Barcelona va ser superior
al temps que van estar atracats a la capital de
Portugal, de manera que la contaminació va
ser més important.

CANVI DE SISTEMA
D’aquesta manera, i per tal d’intentar revertir
aquesta situació, des de Transport & Environ-
ment han volgut fer una sèrie de recomana-
cions i propostes de canvi. Les ONG
consideren bàsic “descarbonitzar” el trans-
port marítim, per exemple, amb una conne-
xió de la xarxa elèctrica en terra o utilitzant la
tecnologia de l'hidrogen per alimentar d'e-
nergia aquests grans vaixells.

“Cal que els governs intervinguin amb un
mandat que porti la indústria naviliera a es-
tàndards d'emissió zero”, han reivindicat des
de l’agrupació d’organitzacions ecologistes.

Transport & Environment
diu que les emissions

dels creuers són nocives
per als veïns i els turistes

Foto: ACN
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Manuel de Falla acull 
la Fira d’Estiu de l’Eix Sarrià

MOSTRA4El carrer Manuel de
Falla va acollir el passat dissab-
te 15 de juny una nova edició de
la Fira d’Estiu que organitza
l’Eix Sarrià.

Entre les 10 del matí i les vuit
del vespre el carrer es va omplir
de parades dels diferents co-
merços del barri, que van oferir
una gran varietat d’articles per
a la temporada d’estiu. Al llarg
del dia el carrer Manuel de Fa-
lla va oferir un bon aspecte, es-
pecialment en les hores que la

calor era més moderada. Així
doncs, tota la gent que va anar
a la fira va poder trobar una
oferta molt variada de produc-
tes, com ara moda d’home i
dona, bijuteria,  joieria, moda in-
fantil, sabates, alimentació, co-
ses per la llar,objectes de regal,
llenceria, serveis i d’altres.

Per últim, els més petits
també van poder gaudir de la
jornada gràcies al parc infan-
til que des de l’organització es
va muntar per a ells.

SEGURETAT4Un dels vicepre-
sidents de la Fundació Barce-
lona Comerç, Pròsper Puig, va
denunciar fa pocs dies al pro-
grama Bàsics de Betevé un aug-
ment molt important dels ro-
batoris en les botigues dels ei-
xos comercials perifèrics de la
ciutat.

Durant el programa, Puig va
afirmar que als comerços hi
ha molta preocupació “perquè
hi ha molts furts, no només als
comerços, sinó als mateixos
clients”. El vicepresident de la
Fundació Barcelona Comerç
va afegir que els robatoris “han
augmentat de forma exponen-
cial” als eixos perifèrics i va par-
lar d’aquesta situació com “un
dels problemes greus” d’a- questes zones comercials de la

ciutat.
En declaracions a aquesta

publicació, Puig afirma que la
millora de la seguretat s’ha d’a-
frontar de forma urgent du-
rant el mandat que ara comen-
ça. “Encara no saben qui por-
tarà seguretat però demanem
que hi hagi una regidoria es-

pecífica”, afirma. Puig afegeix
que han parlat amb Mossos
d’Esquadra i Guàrdia Urbana
però lamenta que hi ha “un
problema de manca d’efectius”.
Dos dels barris que ara mateix
preocupen més a Barcelona
Comerç són Sant Antoni, on da-
rrerament hi ha hagut molts ro-
batoris, i el Poble-sec.

El sector del comerç està preocupat per la inseguretat. Foto: ACN / Júlia Pérez

Alerten d’un augment 
dels robatoris a les botigues

La Fundació Barcelona
Comerç denuncia
que hi ha una manca
d’agents de policia

Cinema | Gala del BCN Shopping&Shooting
L’Auditori Axa de Barcelona acollirà dissabte la gala d’entrega dels premis de la 

sisena edició del concurs de curtmetratges BCN Shopping&Shooting, una iniciativa 
de Barcelona Comerç per fomentar la creació cultural audiovisual a la ciutat. 
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Esports

Berta Ferreras, Paula Ramírez i
Iris Tió són les tres nedadores del
CN Kallípolis que han estat in-
closes en la llista que la seleccio-
nadora espanyola de natació ar-
tística, Mayuko Fujiki, va donar
el passat dia 25 de juny per com-
petir al Mundial que es disputa-
rà a Gwangju (Corea del Sud) du-
rant aquest mes.

Està previst que la delegació
de natació artística viatgi cap a
aquesta localitat, una de les més
grans del sud del país, el pròxim
diumenge 7, per adaptar-se a la
nova hora i acabar d’ajustar els
darrers detalls de totes les ruti-
nes. La competició de l’antiga-
ment coneguda com natació sin-
cronitzada es posarà en marxa el
pròxim divendres 12 (el dia que
arrenca aquest 18è Mundial).

Una de les grans aspirants a
guanyar una medalla d’or és
Berta Ferreras, ja que participa-
rà en la modalitat de duet mixte.
La nedadora també formarà part
del conjunt que lluitarà pels me-
talls en les proves d’equip i de
highlight, segurament la moda-
litat més espectacular.

Ramírez, per la seva banda,
és una de les seleccionades per
a la modalitat de duet (junta-
ment amb la cap de files, Ona
Carbonell, i Sara Saldaña) i
també formarà part de les pro-
ves d’equip i de highlight. Tió,
per últim, disputarà les rutines
d’equip i de highlight.

El combinat espanyol és un dels més forts del món. Foto: RFEN

Tres nedadores del Kallípolis,
convocades per al Mundial

» Berta Ferreras aspira a guanyar l’or en el duet mixte amb Pau Ribes
» Paula Ramírez i Iris Tió completen la representació del club

Cara i creu per als jugadors
del Club Tennis Barcino
Les darreres setmanes
han deixat resultats
desiguals per a Eva
Guerrero, Sara Sorri-

bes, Pol Martín i Garbiñe Mugu-
ruza, del CT Barcino.

Els tres primers han estat a
punt de guanyar campionats re-
centment; Guerrero va perdre la
final de l’ITF Villa de Madrid a fi-
nals del mes passat (6-2 i 6-3 con-
tra l’egípcia Mayar Sherif), men-
tre que Sorribes fent parella amb
María José Martínez, es va pro-
clamar subcampiona al Mallor-
ca Open després de perdre con-
tra la belga Kirsten Flipkens i la
sueca Johanna Larsson per 6-2 i

6-4. Martín també es quedaria a
les portes de la glòria, després de
caure a la final de l’ITF Men’s
World Tennis Tour de Tabarka
(Tunísia) contra l’argentí Ma-
nuel Peña (6-1, 2-6 i 6-2).

La mala notícia arriba de la
mà (o de la raqueta) de Garbiñe
Muguruza, que el passat dia 2 va
caure eliminada a la primera
ronda de Wimbledon contra la
número 121 del món. La hispano-
veneçolana va anunciar, després
de la derrota, que necessita “una
aturada”. Muguruza no ha pogut
superar la ronda de vuitens de fi-
nal en cap dels cinc darrers Grand
Slam que ha disputat.

Els jugadors del CP
Sarrià gaudeixen d’u-
nes merescudes va-
cances, però mentres-

tant al club ja es treballa en la
temporada 2019-20. “El 15 d’a-
gost tornarem als entrenaments
i calculo que la pretemporada du-
rarà dues o tres setmanes” explica
l’entrenador del conjunt parro-
quial, Marc Fernández, a Línia
Sarrià. La bona feina que el seu
cos tècnic ha fet durant les dar-
reres temporades ha portat la di-

rectiva a renovar la confiança en
el seu projecte.

“El curs que ve volem créixer,
ser més ambiciosos. No dic que
calgui lluitar per l’ascens, però sí
que hem de ser a la zona alta”,
afegeix l’entrenador, que conti-
nuarà amb un bloc molt semblant
al del curs passat. “Hi haurà al-
gunes incorporacions, algun ju-
gador m’ha trucat perquè vol su-
mar-se al projecte, i estem pen-
dents de recuperar els jugadors
que a finals de la temporada

passada van marxar a Nova York.
I també pujarà algun dels homes
del filial”, explica Fernández.

La pretemporada del CPS ja
té sis dates definides; l’equip ju-
garà contra l’Europa B per tancar
la primera setmana de treball i en
els dies posteriors, abans que es
posi en marxa la competició,
també es veurà les cares contra el
Molins de Rei CF, el filial del Vi-
lafranca, el CF les Franqueses,
l’FC Sant Cugat i el filial del Cen-
tre d’Esports Sabadell.

Pau Arriaga
SARRIÀ

El CP Sarrià vol ser més ambiciós

Lliscament | La ciutat, a punt per acollir els World Roller Games
Entre els dies 4 i 14 d’aquest mes la ciutat és l’escenari de l’edició d’enguany dels World Roller
Games, la cita que reuneix patinadors, jugadors d’hoquei línia, skaters i d’altres disciplines de
lliscament. L’Anella Olímpica serà l’epicentre de les proves, tot i que hi haurà altres escenaris.

Fernández i el seu cos tècnic van renovar el mes passat. Foto: CPS
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Llibres Teatre

Hi ha bandes que es neguen a des-
aparèixer, que eviten la treva com a fi-
losofia vital. Una d'aquestes és, sens
dubte, La Banda Trapera del Río, pio-
nera del punk abans que aquesta pa-
raula arribés a la península i grup in-
subornable que acaba de presentar
nou àlbum: Quemando el futuro (Mal-
dito Records, 2019).

Música Pelis i sèries

Quemando el futuro
La Banda Trapera del Río

Música entre ‘punxes’
Si féssim una llista dels edificis modernistes més reconeguts

de Barcelona, de ben segur que la Casa de les Punxes figuraria
en alguna de les posicions més altes. Visitar-la durant l’any és
un autèntic plaer, però durant l’estiu encara és més llaminer
gràcies a les Nits amb Ritme. Durant els mesos d’estiu, es pot
visitar l’edifici de nit i, posteriorment, gaudir d’un concert al
seu imponent terrat de sis-cents metres quadrats. Les Nits

amb Ritme es fan tots els divendres de juny, juliol i agost, del
14 de juny al 30 d’agost. Les entrades tenen un preu de 25 eu-
ros, i els residents catalans poden aconseguir-les per 18,75. 

Anna Sahun es posa en el paper d’una
dona emprenedora, mare de dos fills
que no s’arronsa davant les adversitats.
Dirigida per Joel Joan, la seva parella,
Sahun, s’enfronta a aquest monòleg
que barreja comèdia i moments
menys alegres per retratar el masclis-
me que pateixen les dones avui.

A La Villarroel de Barcelona.

Nenes i nens
Dennis Kelly

Curtis James Jackson III potser no és un nom gaire co-
negut pel públic general, però 50 cent -el seu àpode
artístic- fa pensar tothom en hip hop. I és que el raper
de Nova York va arribar a l’estrellat musical anys enre-
re, però ara ambiciona altres projectes, com el que va
anunciar el 26 de juny a Barcelona. 50 cent va presen-
tar la sisena temporada de Power, sèrie de la qual ja és
actor i ara en serà director d’un episodi. El músic va

explicar que ha estat una aposta “molt emocionant” i
que posar-se darrere la càmera és “una experiència
diferent”. El raper va causar un gran impacte l’any

2003 amb el seu primer àlbum, Get Rich or Die Tryin',
amb temes com In Da Clubo 21 questions. El seu estil
agressiu va conquerir l’escena musical i el va situar

com un dels artistes més exitosos, amb més de 30 mi-
lions de discs venuts. Lluny de quedar-se estancat, 50
cent es va atrevir a ser actor, productor i inversor. Així,

ara s’obre a una nova disciplina: la de director. 

5 0  C E N T

ÉS FAMÓS PER... Ser un raper d’èxit internacional
L’àlbum ‘Get Rich or Die Tryin’ el va catapultar a la fama

Famosos

Presentar la sisena temporada de ‘Power’
L’artista va anunciar a Barcelona que en serà director

Sorpresa per la visita del raper a Barcelona
Molts seguidors no sabien que visitaria la ciutat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

| Formula1 2019
Nova entrega d’aquest simulador de conducció. Converteix-te
en el teu pilot preferit i lluita per ser el nou campió del món.

La vida de la Vir i en Lluís canvia quan,
després de poc més d’un any com a
parella, s’assabenten que ella està em-
barassada. La pel·lícula segueix l'aven-
tura, amb alts i baixos, d'aquesta 
jove parella durant els nou mesos en
els quals esperen que neixi la seva 
criatura. El film ha rebut quatre premis
al Festival de Málaga.

Els dies que vindran
Carlos Marqués-Marcet

L’escriptor barceloní intenta respon-
dre en aquesta novel·la per què se-
guim creient en l’amor o per què se-
guim necessitant temples en una so-
cietat que presumeix d’haver passat
de llarg l’estadi espiritual. Tot això
enmig d’una crisi sentimental, espi-
ritual i econòmica, en la qual ningú
dona oportunitats de cap mena.

La vida i altres frustracions
Àlex Reig Biosca

QUI ÉS?
La fitxa
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DILLUNS 8 DE JULIOL
20:00 La companyia Lisístrates arriba al districte

per presentar la proposta teatral anomena-
da Germanes. Entrada gratuïta. / Centre Cí-
vic Vil·la Urània.

DIMECRES 10 DE JULIOL
18:00 El curs monogràfic Les espècies exòtiques

invasores en els ecosistemes aquàtics. Biosfe-
ra anirà a càrrec de l'associació d'educació am-
biental. L’entrada serà gratuïta. / Biblioteca
Clarà.

DILLUNS 8 I 15 DE JULIOL
19:00 Darreres dues sessions del curs de cursa

italiana que coordina Ama l’Italiano. En-
senyaran els alumnes a cuinar plats delicio-
sos de la gastronomia d’aquest país. / Cen-
tre Cívic Vil·la Urània.

FINS AL 26 DE JULIOL
Matí-Tarda Gairebé fins a finals d’aquest mes

es podrà visitar la mostra col·lectiva dels
alumnes dels diferents tallers de pintura del
centre. Entrada gratuïta. / Centre Cívic Vil·la
Florida.

FINS AL 31 DE JULIOL
Matí-Tarda Directes de festa major és la mos-

tra de fotos dels músics de la 17a edició del
Concurs de Directes. Els grups immortalitzats
són els Mimetic Theory, els Far, L'home invent
i els Vincent Black Shadow. / C. C. Sarrià.

10 I 17 DE JULIOL
17:00 Els tres primers dimecres del mes es fa-

ran les darreres sessions del taller anomenat
Dansa en família. Places limitades. / Centre
Cívic Sarrià.

DIMARTS 23 DE JULIOL
17:30 Hocuss birthday and Rat's adventure serà

el nom de la narració del cicle Lletra petita -
El racó dels pares. Primeres passes que anirà
a càrrec de Dinocrocs. L’entrada serà gratuï-
ta. / Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall.

TOTS ELS DIMARTS
Tot el dia Durant tots els dimarts d’aquest mes

es faran noves sessions de tai-txi i de txi-kung
emmarcades en el cicle Activa’t als parcs. / Jar-
dins de Vil·la Amèlia.

Una de les primeres propostes del ci-
cle infantil de Cinema a la fresca serà
el títol de Disney Ratatouille. / Centre
Cívic Vil·la Florida.

‘Ratatouille’, una projecció
del cicle Cinema a la fresca

Dijous 4 de juliol a les 18:00

Portes una artista dins! Deixa que
surti. Vine als jardins d'Enric Sagnier
i plasma el teu art en un dels murals
d’aquest equipament. / Espai Jove
Casa Sagnier.

Tot a punt per a la sessió
‘Pintem Casa Sagnier’
Dijous 13 de juliol a les 18:00

El músic argentí Lucas Masciano arri-
ba al districte en el marc de la seva gira
mundial per presentar el seu darrer tre-
ball i interpretar els seus grans èxits.
/ Sala Luz de Gas.

L’argentí Lucas Masciano
aterra a la Sala Luz de Gas
Dijous 25 de juliol a les 21:00

Com cada estiu, el CT Barcino partici-
parà en la jornada solidària Mulla’t per
l’esclerosi múltiple. / Instal·lacions
del CT Barcino.

El CT Barcino es mullarà
per l’esclerosi múltiple

Divendres 5 de juliol a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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