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VORERES SENSE BICIS pàg 3

FESTIVAL GUITAR BCN pàg 12

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

El cantant madrileny Javier
Álvarez serà a Luz de Gas
el pròxim 28 de febrer
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Volen rellançar el Tramvia Blau
més enllà de l’ús turístic
L’entitat Promoció del Transport Públic demana que s’integri amb els Ferrocarrils i el funicular del Tibidabo pàg 12
pàgs 8, 9 i 10

“La gestió de
Colau ha ferit
l’orgull dels
barcelonins”

EQUIPAMENTS pàg 14

La comissaria de la
Guàrdia Urbana de
Can Ponsic es traslladarà
BIBLIOTECA GALVANY pàg 14

Manuel Valls
Candidat a l’alcaldia per
Barcelona Capital Europea

L’equipament es farà als
Jardins de Muñoz Ramonet
ESPORTS pàg 22

L’Handbol la Salle guanya
tres dels últims cinc partits

|2

líniasarrià.cat

Febrer 2019

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

3|

Reportatge

Febrer 2019

líniasarrià.cat

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

Un consens que no arriba
» La prohibició que les bicis circulin per les voreres de menys de cinc metres d’ample crea controvèrsia
» El col·lectiu ciclista veu les voreres com un espai segur, però els vianants creuen que n’han abusat
Albert Ribas
BARCELONA
S’han acabat les bicis per les voreres? Des de l’1 de gener, a Barcelona les bicis tenen prohibit
circular per les voreres que facin
menys de cinc metres d’ample. És
a dir, la majoria de les que hi ha a
la ciutat. La nova normativa, aprovada el 2015, es posa en funcionament després d’una primera
moratòria d’un any i mig que el
2017 es va prorrogar durant un
any i mig més. El seu objectiu, tal
com va explicar el director de
Mobilitat de l'Ajuntament, Adrià
Gomila, és evitar els “conflictes”
entre ciclistes i vianants.
Estem davant, doncs, d’una
mesura que teòricament ha de
permetre millorar i ordenar la

mobilitat de la ciutat, afavorir el
vianant i situar el ciclista a la calçada. El problema, però, és que
sembla que estem davant d’un
debat d’aquells que a Barcelona
no s’acaba mai. Potser la cosa té
a veure amb el caràcter mediterrani, que ens inclina cap a la polèmica constant. Potser els mitjans també hi tenim part de culpa. O, potser, els ciclistes creuen
que Barcelona encara no és una
ciutat del tot adaptada a la bici per
culpa dels polítics.
“NORMATIVA PARANY”
Aquest últim posicionament és el
que defensa Albert Garcia, portaveu de la Coordinadora Catalana
d’Usuaris de la Bicicleta i d’Amics
de la Bici, que explica que el
col·lectiu ciclista majoritàriament
té una postura “crítica” amb
aquesta normativa. De fet, afegeix

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

Ciclistes i vianants volen
que el cotxe tingui
cada vegada menys
presència a la ciutat
Barcelona no s’ha aplicat una
política per tenir una ciutat amable per al ciclista. “Quan va arribar Colau vam reclamar canvis en
la normativa antibicis que havia
fet Trias, però no s’ha fet. Fer
molts carrils bici no vol dir fer una
política que permeti que la bicicleta convisqui amb tothom, que

és el que nosaltres volem”, lamenta Garcia. En paral·lel, remarca que l’ingredient fonamental perquè Barcelona sigui
una ciutat amable per al ciclista
és que disminueixi la densitat actual de cotxes, al mateix temps
que recorda que d’obstacles, a les
voreres, n’hi ha molts (terrasses,
motos aparcades...).
ACORDS I DISCREPÀNCIES
Ole Thorson, enginyer de camins
i fundador de l’associació Catalunya Camina i de la Federació Internacional dels Vianants, és una
veu referent sempre que toca parlar de mobilitat. Thorson, defensor
que la mobilitat ha de prioritzar el
vianant, considera que la nova
normativa és positiva i defensa un
discurs que, en diverses qüestions, va en la mateixa línia que el
del col·lectiu ciclista i en d’altres no.

Sobre les primeres setmanes de
funcionament de la normativa,
Thorson, tot i que deixa clar que
només parla de sensacions, creu
que “hi ha menys ciclistes a les voreres” i celebra que “s’ha notat un
canvi en la seva actitud, que és més
cívica i respectuosa”.
D’altra banda, i en la mateixa
línia que Garcia, Thorson defensa
que ara que el ciclista ha d’anar gairebé sempre per la calçada, s’ha
d’aconseguir disminuir la densitat
dels cotxes i fer més zones 30. El
que creu aquest expert en mobilitat urbana és que la visió de la vorera com un ‘refugi’ per part dels
ciclistes ha d’anar desapareixent.
“La vorera és una cessió que els vianants hem fet als ciclistes, però el
problema és que han abusat d’aquesta situació”, diu.
Vianants i ciclistes, el debat
segueix obert.
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Els semàfors

La lupa

Unitat
per @Modernetdemerda

Pel Transport Públic

L’associació Promoció del Transport Públic ha fet un informe amb propostes per
reactivar i ampliar el servei del Tramvia
Blau. L’entitat aposta per la integració
amb els FGC i el funicular del Tibidabo i
per una nova parada al Cosmocaixa.
pàgina 12

Ai, la unitat. La unitat és una arma de do- te que, aplicat amb sentit -l'1 d'Octubre més que això. Cap pla concret, cap moble tall. Tant pot ser la pedra angular del en vam tenir una mostra evident-, és efec- tiu evident ni estratègia visible per justiprocés com la pedra filosofal del proces- tiu i poderosíssim. Aquell dia vam viure ficar un camí sense preguntes. Només
sisme. Aquests dies la idea torna a ser ser- la unitat en el seu vessant més pur. Uni- cartó pedra -a Catalunya la indústria del
vida a cada àpat i, pel que sembla, la tin- tat amb majúscules perquè hi havia un pla cartó pedra és imperial- i molta ànsia de
drem monopolitzant el menú polític les amb majúscules on aplicar-la. Un pla que quedar-se amb el trumfo, el diamant posetmanes vinents, perquè és un plat que hauria estat impossible de fer possible - lític, la paraula que serveix per acorralar-aparentment- sempre acaba generant valgui la redundància- sense ella.
ho tot i tothom. El comodí perfecte en
beneficis a la casa.
Es pot detectar amb una certa facili- èpoques de sequera argumental. La lluAra qui l'exigeix a cop de titular és la tat, doncs, que el context de l'1-O no té res minosa sortida d'emergència. La unitat.
Crida. Unitat, criden. Unitat
Unitat, cridaven. Unitat
per fer què. Unitat. Però el pla
per avançar cap a on. Ja hi
El comodí perfecte en èpoques de
quin és. El pla és la unitat.
tornem. Unitat per avançar
Però unitat per anar cap a on.
cap a on. Tu no ets indesequera argumental. La lluminosa
Cap a la unitat. No us entenc.
pendentista. Cap a on. Tirar
No ens entens perquè no
endavant. Tirar endavant
sortida d’emergència. La unitat
vols la unitat. Vull la unitat
com. Fas pinta d'autonoperò sabent quina n'és la fimista. Tirar endavant com.
nalitat. La finalitat és la independència. a veure amb el que vam veure l'altre dia Tu el que vols és continuar així i fer ganAixò ja ho sé, però què hem de fer per al Congrés Constituent de la Crida Na- xet a les portes de les presons. Tirar enaconseguir-la. Anar junts. Però anar cional. Al Congrés hi vam veure procla- davant com. Tu vius molt bé llepant-te
junts on. A la independència. Però fent mes solemnes a favor de la unitat. Hi vam les ferides. Tirar endavant com. No et faquè. Fent pinya, unitat. Unitat aplicada veure centenars de cartellets alçats amb cis dir independentista. Tirar endacom. Unitat. Que es tradueix en què. Uni- la paraula unitat. Hi vam veure una li- vant com. Vols continuar gestionant les
tat. Però. Unitat.
túrgia ben estudiada al voltant del man- molles, eh. Com. Quina vergonya. Com.
I així és com es desvirtua un concep- tra de la unitat. Però no vam veure-hi res Ganxet. Com. Unitat.

Jaume Asens

El Districte, ara amb el regidor Jaume
Asens al capdavant, no ha aconseguit
donar cap ús permanent durant tot el
mandat al dipòsit del Rei Martí, tot i
que s’havia compromès a convertir
aquest espai en un equipament cultural.
pàgina 12

Salesians de Sarrià

Per quart any consecutiu, l’escola ha organitzat la Bosco Run, una prova atlètica amb un marcat caràcter solidari. En
aquesta edició, unes 220 persones van
participar en les curses, que es van disputar el passat diumenge 27 de gener.
pàgina 22

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@joseprull

El fred és un dels nostres pitjors enemics. A
Soto del Real, a prop de
la Sierra de Guadarrama, només hi ha
calefacció 2 hores al dia. Les cel·les són
autèntiques neveres. Molts interns ens
diuen que havent dinat es fiquen directament al llit. Inaudit. Tanmateix, no
ens vinclaran.

@gabrielrufian
Hoy un Gobierno que
hace 7 meses aglutinó
a 180 diputados de 350
para echar a ladrones y carceleros de
Moncloa y que comenzó recibiendo a
629 refugiados en el puerto de Valencia, se alinea con Salvini en política migratoria y con Trump en política internacional. Esa es la noticia.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas
(Districtes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports

Dipòsit Legal: B. 17672-2010

@joethebrew
La lógica del Tribunal
Supremo:
-Puigdemont no puede
ser testigo por video porque es importante estar presente físicamente, pero...
-No hace falta observadores internacionales presentes porque hay video y
no es tan importante estar presente físicamente.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@eduardvoltas
Us poseu molt contents quan veieu com
es desplomen les vendes d’El Periódico i La Vanguardia al
quiosc, però no us hi posaríeu tant si
veiéssiu el creixement de les seves
edicions digitals. Audiència a anys
llum dels digitals de línia editorial sobiranista.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Coordinador de Distribució: Daniel Manuel
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
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Les claus
Les millors

Línia Sarrià-Sant Gervasi
perles
estrena un nou web

COMUNICACIÓ4Línia SarriàSant Gervasifa un pas endavant en
l’àmbit digital. Recentment ha posat en marxa un nou web renovat
i interconnectat amb la resta d’edicions Líniai els portals temàtics
del Grup Comunicació 21, de tal
manera que a ara és molt més fàcil i accessible navegar entre les diferents publicacions del grup.
El nou web és àgil, minimalista, s’adapta a totes les pantalles i prioritza la fotografia i la claredat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Línia, on hem aconseguit uns nivells alts en disseny gràfic”, explica Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa de periòdics Línia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.
Amb l’assessorament de l’empresa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projecte tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

El + llegit

líniasarrià.cat
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Rebaixes rebaixades: el sector
demana pactar una data d’inici

2

Maragall: “Vull retornar l’Ajuntament
a la ciutat; s’ha perdut la complicitat”

3

Com a granotes bullides

4

Espectacular incendi en un bar
de nit del carrer Balmes

5
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La por

Circ de Soleil i els usurers

per Jordi Lleal

per David Rabadà

Ens esperen dies molt durs. Els
nostres polítics, líders socials,
artistes, comandaments dels
Mossos, etcètera són a la presó,
encausats o a l’exili. Un Estat
que ens vol agenollats demanant
pietat, que no té compassió i és
venjatiu, com ho demostra tenir en presó preventiva nou innocents durant més d’un any.
En aquest desigual combat entre
Catalunya i Espanya, caldrà actuar amb intel·ligència. Ells voldrien que empréssim la violència per tenir l’excusa fàcil per
ordenar a les forces militars i
d’ordre públic arremetre contra
els ciutadans rebels. Només cal
treure lliçons de temps passats.
L’1-O, sense violència, es va anar
a votar i policia nacional i guàrdia civil van atonyinar de valent
àvies, joves i tota persona que
s’acostés als col·legis electorals.
No van estalviar mitjans en personal, llogant vaixells per hostatjar-los, ni mitjans logístics.
Tot s’hi valia per atemorir-nos.
Imagineu-vos si hi hagués violència per part nostra... Seria un
bany de sang, amb tots els arguments a favor seu. Caldrà tenir
molta fortalesa d’ànim, paciència en rebre insults de tota
mena, valentia per sortir als carrers per demostrar el nostre
compromís, coratge per enfrontar-nos als tribunals en judicis
farsa, tremp per defensar la llibertat i la democràcia, audàcia
per desemmascarar les mentides del relat i les acusacions inventades i ànim per endegar una
campanya de desobediència civil. No hem de tenir por, perquè
com diu Jordi Cuixart: “Si jo ja
no tinc por, tu ja no tens poder”.

Tots sabem que les compres
per Internet són usuals però
plenes de perills. El meu pecat
ha estat la confiança en les
xarxes. Aquest passat cap de
setmana buscava entrades per
al Circ de Soleil amb la il·lusa
intenció de fer-li un regal a la
meva muller, però l’obsequi
l’obtingueren uns altres, no
pas la meva dona. Buscant i
buscant vaig trobar unes entrades a Viagogo, nom que ja
delatava el que em trobaria,
una gogó de despeses. Un cop
vist el preu i la localització a platea, raonables, vaig accedir al
pagament, i sorpresa la meva
quan vaig acceptar les condicions i tot plegat... Si la cosa havia de costar 200, se’n va anar

a 400. Un dolç mail per part de
Viagogo em deia que les despeses de reserva, gestions, IVA
i més conceptes em duplicaven
el preu inicial. Allò ja no tenia
camí enrere i vaig trobar-me
amb unes entrades el doble
de cares del que constava al
Circ de Soleil. En fi, que me la
van fer entrar doblegada, i
quin mal. Però l’endemà de
l’espectacle, i amb tota la sorneguera, Viagogo m’enviava
un mail per si tenia fotos de
l’acte, fotografies prohibides
per l’organització del Circ de
Soleil. Ara la pregunta és si me
les pagaran com ells, a preu
d’or. Per cert, no vaig fer cap fotografia. En fi, en aquest país no
es pot anar amb el lliri a la mà.

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

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

A les xarxes

#AbusosEsglésia

@pauv1979: L'arquebisbe de #Tarragona,
Jaume Pujol, sobre les acusacions d'abusos sexuals: "Han tingut els seus errors
però no són tan greus". Fàstic.

#Relator

@XSalaimartin: Això del relator em recorda l'"apoyaré" de Zapatero: un cop
aprovats els pressupostos, no quedarà res
d'aquesta taula de diàleg.

#UnsQuantsOssos

@Ragueneau62: Una senadora del PP critica la llei de memòria històrica: "15 milions d'euros per desenterrar uns quants
ossos". #ThisIsTheRealSpain.
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“No tinc cap dubte que el PSC
optarà per un pacte amb mi”
Manuel Valls

Candidat a l’alcaldia per Barcelona Capital Europea
Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas
spira a l’alcaldia de Barcelona després que la seva
carrera política a França,
plena d’èxits però també de crítiques dures, semblava que ja no
tenia recorregut. Creu que això li
pot jugar en contra?
No. Jo he decidit canviar de vida
per raons íntimes. És una sort compartir una triple cultura, i després
de 20 anys de carrera política volia
canviar d’horitzó. La sort és que
aquí tenia unes arrels. He pres una
decisió personal i només demano
que es respecti. A França encara era
diputat, la meva carrera política
només està feta d’èxits... No he perdut mai una elecció directa.

A

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

cionalisme. Jo represento la Barcelona oberta, tolerant i europea. Després hi pot haver crítiques sobre el
meu recorregut polític, però puc dir,
des de la modèstia, que el meu recorregut no el té ningú. M’agradaria
que els altres el tinguessin, però
ningú el té. El que vull és convèncer
els barcelonins del repte de ciutat
que tenim després del fracàs de
Colau. I cal dir que Barcelona no és
un poble, és una de les grans marques del món.
Vol convèncer els barcelonins
però també haurà de fer-ho amb
els seus adversaris, ja que l’Ajuntament quedarà molt fragmentat i es necessitaran pactes. Com
convencerà el PSC que pactar
amb vostè és la millor opció?
No hem de confondre les etapes.
Primer hem de guanyar les eleccions i per això cal convèncer els
barcelonins, que em sembla que
tenen l’orgull ferit. Són les eleccions
municipals més importants de la
democràcia i el meu primer objectiu és guanyar i aconseguir el màxim
nombre de regidors.
D’acord. Però si guanya, després
haurà de pactar.
Abans de tot hi ha d’haver un pacte
entre constitucionalistes. No tinc

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

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

des de la presó. I en el cas d’Ernest
Maragall, el mateix. Només pensa
en el procés. Barcelona no els interessa. El pacte de la vergonya, aquí,
ja el tenim i és el vot contra la Constitució del 78. No em puc imaginar
un pacte entre els socialistes i els
separatistes o el populisme d’esquerres.
Parlant de pacte de la vergonya,
l’etiqueta s’ha fet servir pel de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia. S’ha
plantejat renunciar a l’aliança
amb Ciutadans?
És que no hi ha hagut pacte. S’ha
de ser precís.
Ciutadans tenia el poder d’evitar
que Vox tingués la clau...
Tothom tenia el seu poder. Jo parlo
clar. Amb mi no hi haurà mai pactes amb l’extrema dreta, els populistes d’esquerres, el nacionalisme
i el separatisme. Ciutadans és un
partit liberal, progressista i europeista i no m’he plantejat mai renunciar al seu suport.
Ciutadans no és un partit nacionalista espanyol?
És un partit que va néixer a Catalunya contra el nacionalisme i la corrupció, un dels elements més
importants del procés. Per a mi és

un honor tenir el suport de Ciutadans i d’Inés Arrimadas.
Una acusació que se li fa és que
és el candidat de les elits. Vostè,
però, respon que també ho és de
les classes mitjanes i populars. És
compatible defensar els interessos d’uns i altres, sovint contradictoris?
Primer de tot, soc l’únic que puc
mostrar el suport del partit guanyador de les últimes eleccions catalanes. En segon lloc, la crítica a les
elits és l’ADN del populisme. La
meva concepció de les elits inclou
el talent, les startup, la cultura, l’esport... Una ciutat necessita elits. El
populisme sempre busca enemics,
però la societat civil barcelonina ha
construït aquesta ciutat. Des de fa
molts anys la burgesia ha fet la ciutat. Sense ella no hi hauria el Liceu,
el Palau de la Música... I tot amb la
gent humil, el poble.
Repetim: es pot defensar alhora
els interessos d’uns i altres?
Aquesta gent que parla de les elits
són els que durant quatre anys no
han fet res quan les dades mostren
unes desigualtats impressionants.
Jo vull ser l’alcalde de tots, dels barris humils i populars, i dels que han
d’invertir per ajudar la ciutat.4
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3Parlem de seguretat, que serà
una gran qüestió de la campanya. Vostè, en una de les seves
cartes públiques, veu problemes
en 25 barris de la ciutat. Tan greu
creu que és la situació?
Vostès què en pensen?
A nosaltres ens pertoca fer la pregunta, no respondre-la.
[Somriu]. A Barcelona es van cometre 200.000 delictes el 2018. La inseguretat ha crescut un 20% en un any.
Hi ha un furt cada cinc minuts i la inseguretat és el problema número 1.
Es veu al Baròmetre Municipal.
Vostè sap, però, que el Baròmetre expressa sensacions, estats
d’ànim, que sovint no es corresponen amb la realitat objectiva.
Si el Baròmetre diu que la gestió de
Colau és òptima, tothom dirà que és
un fet, no? [Somriu]. Amb la inseguretat, les sensacions s’ajunten amb
els fets. I el problema no és només
al Raval. La Barceloneta, Bon Pastor,
el Poblenou... Nou Barris és el lloc on
hi ha més ocupacions de pisos... I a
banda de fets i sensacions, els barcelonins també expressen una altra
preocupació: el desordre general. La
sensació, de vegades, és de caos.
Caos?
És que la gestió de Colau ha ferit
l’orgull dels barcelonins. I la insegu-
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retat és una desigualtat més per a
la gent humil, les dones, la gent
gran, els joves que poden ser víctimes del tràfic de drogues... Aquest
últim ha tornat: cocaïna, crac, heroïna... La prostitució és un fenomen
molt preocupant... El top manta... Hi
ha un efecte crida. Si soc alcalde,
augmentaré els efectius de la Guàrdia Urbana en 1.000 o 1.500 agents.

“Ernest
Maragall no
entén el que
passa a la ciutat,
està fora de joc”
També és una proposta que fa el senyor Collboni. Veu com ens podem
entendre? [somriu].
Maragall diu que “la resposta
simple de més autoritat, més llei
i més ordre és la pitjor per als
problemes de seguretat”.
Això és una vella concepció de la
ideologia que ell representa. No
entén el que passa a la ciutat. Està
fora de joc. Pasqual Maragall, en
canvi, ho va entendre. Necessitem
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autoritat, ordre i confiança. I això és
compatible amb polítiques socials,
però la concepció que no necessitem autoritat i ordre és el que fa
créixer el populisme d’extrema
dreta. Una societat sense ordre és
la llei de la selva. Hi ha dues concepcions de la ciutat: la de Maragall, Colau i altres i la meva.

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

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

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

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

Parlant dels comerciants... Com
veu el sector? Quines mesures
creu que s’han d’aplicar per afavorir-lo? Fa temps que no passa
pel seu millor moment.
Els comerciants se senten poc considerats i castigats per l’Ajuntament,
com un enemic. Em reuneixo molt
amb els grans eixos comercials.
He parlat tant amb els comerciants de Via Júlia de Nou Barris
com amb els de la Diagonal o el
passeig de Gràcia.
Què els ha promès si arriba a
l’alcaldia?
Que canviarem les normatives. Per
exemple, hi ha d’haver un acord
intel·ligent i no burocràtic sobre el
tema de l’espai públic, de les terrasses. O ajudar amb la il·luminació. L’Ajuntament ha de ser un aliat
perquè la ciutat faci goig. El lema
de ‘Barcelona posa’t guapa’ ha de
tornar. I després, tornar a treballar
en aquella proposta del PSC per
ajudar el comerç amb un pacte
públic-privat. No és tan complicat... Cal confiança i acabar amb la
política de fer del comerciant un
enemic.
Un altre tema latent és el de l’habitatge. Molts veïns reclamen el
dret a viure al barri on han viscut
sempre. Creu que aquest dret
existeix o la gent ha d’assumir
que en una ciutat com Barcelona
hi ha barris on mai més serà pos-

sible viure amb els preus de fa
anys?
No hauria de ser així. Hi ha un dret,
que és gairebé un dret humà, a
tenir un habitatge. En certa manera, entenc el dret de la gent a
voler-se quedar al seu barri, a no ser
expulsada. Crec que cal canviar
profundament el model d’habitatge espanyol, que és de propietari. Falta un sector públic-privat
molt potent d’habitatge social o
protegit. Per això, totes les mesures
demagògiques d’últim moment
són perilloses perquè poden tenir
conseqüències negatives.
Parla del 30% d’habitatge protegit a les noves promocions?
Sí. Entenc la idea. A França es va
imposar el 25 o el 30% d’habitatge social a cada ciutat, però no
a cada nova promoció. Això últim
és gairebé un impost addicional
que haurà de pagar la resta del
mercat immobiliari en l’altre 70%
dels preus, en forma d’augment.

“El futur de
Barcelona
no es pot
planificar
des de la presó”
Colau menteix perquè parla del
30% per al lloguer social però a la
norma aprovada no es parla de
lloguer. D’altra banda, a Barcelona
hi ha 84 solars amb possibilitat de
construir-hi. També es pot construir més alt. I es tracta d’una política que ha de ser integrada amb
l’Àrea Metropolitana. Entre quatre
i vuit anys es poden fer 20.000 habitatges. I sobretot no canviar les
polítiques cada dos per tres.
El lloguer ha augmentat molt en
els últims anys.
L’única manera de fer baixar el
preu del lloguer és construir més.
Reconec que no és fàcil fer baixar
el preu al centre. Per altra banda, es
pot pensar que el fet que de vegades el preu del metre quadrat de
Barcelona sigui més barat que el
de Madrid és millor per a la gent,
però no. Això només vol dir que
s’està desvalorant la ciutat.4
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“Defensaré el dret de les famílies
a educar els seus fills en castellà”
3Una de les seves banderes és
la de ser l’alcalde del bilingüisme. L’última Enquesta de Serveis Municipals mostra que el
57% dels barcelonins tenen el
castellà com a llengua habitual,
mentre que en el cas del català
la xifra se situa al 39%. Sembla
que haurà de lluitar més pel català que pel castellà.
Veuen el que els deia de les dades
municipals? [somriu]. Al carrer, català i castellà, que són una riquesa
cultural increïble per a la ciutat,
comparteixen espai. Això a França
sempre ho vaig destacar.
Allà la visió de les llengües és diferent. El català ha quedat marginat.
Bé, és una altra història. Jo sempre he
parlat català a casa meva, he somiat
en català i francès... Però tornant
aquí, cal diferenciar el que passa al
carrer, on conviuen perfectament,
del que passa a les institucions, on
de vegades no hi ha un equilibri real.

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

– Què en pensa del pacte de PP,
Ciutadans i Vox a Andalusia?

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

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

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

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

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

–Tothom tenia el seu poder.
– S’ha plantejat renunciar
a l’aliança amb Ciutadans?
– No, mai. És un partit liberal,
progressista i europeista.
És un honor tenir el seu suport.

portant i tothom s’ha de sentir
ben representat.

lítiques molt complicades però
que són imprescindibles.

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

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

[Silenci].
Sempre he pensat que hi ha dues
solucions que no funcionen: el mur
i l’obertura absoluta. Hi ha una frase
molt important, d’un polític socialista francès, Michel Rocard, que diu:
“França no pot acollir tota la misèria del món però ha de fer el seu
deure”. Aquesta frase és molt important. Jo sempre faig la distinció
entre el refugiat polític i la immigració econòmica. La gent que marxa
del seu país per raons econòmiques l’entenc, i pateix, sobretot els
que travessen el Mediterrani. Però,
si no fem la distinció, acabem amb
el dret del refugiat.
I què proposa?
Primer, tenir clar que és una política europea, quan no és global.
Segon, que el continent del futur
és Àfrica, i per a Barcelona això és
molt important. Per tant, sempre
hem de ser una ciutat que aculli
els refugiats, però al mateix temps

“El top manta
a Barcelona està
institucionalitzat,
cosa que el fa
un cas únic”
ser capaços d’acollir els immigrats
econòmics, i això són polítiques
estatals. Necessitem mà d’obra,
pot ser que la nostra demografia
necessiti immigració... Hem de
parlar d’on, com ho fem... Els estats també tenen el deure d’expulsar part de la immigració
il·legal, cosa que s’ha de fer respectant els drets humans. Són po-

“El comerciant
se sent castigat
pel consistori,
com si fos un
enemic”
són per a tots els barcelonins. Per
integrar el millor possible s’ha de
gestionar la immigració. França és
un gran país d’immigració i Espanya ho comença a ser. Demano
que se m’escolti sobre com es gestiona tot això per no convertir, que
no és el cas encara, ciutats o barris
en guetos. És el que vull evitar per
a Barcelona. Treballaré amb totes
les comunitats de la ciutat, les
quals han de tenir una veu potent
en la presa de decisions.
Si arriba a l’alcaldia, quina serà
la seva primera decisió?
N’hi haurà tres. Una és la seguretat:
discurs, mesures i restaurar l’ordre
públic. Segon, que no ho hem comentat, enviar el missatge que Barcelona és business friendly, una
ciutat que és la quarta millor del
món per treballar-hi. Fer un discurs
per captar empreses. I la tercera,
nomenar un regidor que impulsarà
un pla molt potent per ajudar els
barris més humils amb polítiques
socials. I, de fet, hi ha una quarta
decisió simbòlica que em sembla
important.
Quina?
Té a veure amb el consens que hi
ha sobre els Jocs Olímpics d’Hivern. Aprofitant això, hi ha un personatge que no li hem donat la
importància que ha tingut per a la
història de la ciutat: Joan Antoni
Samaranch.
Una figura controvertida.
És un home que va tenir el seu passat però vull que Barcelona li dediqui un espai. Ell va permetre la
Barcelona moderna amb els Jocs
Olímpics del 92.<
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Informe | Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, el barri més ric

Vallvidrera, Tibidabo i les Planes és el barri de la ciutat amb una renda familiar
més alta, tal com mostren les xifres del Ministeri d’Hisenda a partir de les declaracions de renda del 2016. La renda familiar mitjana és de 65.700 euros anuals.

Demanen que el futur Tramvia
Blau ampliï el seu servei
» L’associació Promoció del Transport Públic vol una planificació
integrada amb l’L7 dels Ferrocarrils i el funicular del Tibidabo
TRANSPORT PÚBLIC4El futur
del Tramvia Blau continua sent
motiu de debat. Un any després
que l’Ajuntament anunciés la
retirada temporal del servei, l’associació Promoció del Transport
Públic ha presentat un estudi
amb diferents propostes per reactivar i ampliar el servei. L’objectiu és trencar l’explotació “anacrònica des del punt de vista comercial” i millorar una oferta “del
tot insuficient”, anant més enllà
del turisme i la nostàlgia.
L’estudi, doncs, remarca que el
Tramvia Blau s’ha de preservar pel
seu “alt valor històric” i aposta per
la seva integració amb la línia L7
dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya i el funicular del Tibidabo, ja que és “la ruta més directa entre Barcelona i el cim del
Tibidabo”. Aquesta combinació,
segons l’estudi, podria fer que el
Tramvia Blau generés una oferta
de transport d’entre 480 i 1.800
passatgers per hora i sentit.

El PDeCAT alerta que el dipòsit
del Rei Martí està en desús

EQUIPAMENTS4El regidor del
PDeCAT Jordi Martí ha denunciat recentment que el govern
municipal no ha donat cap ús
permanent al dipòsit del Rei
Martí, situat al carrer Bellesguard del barri de la Bonanova.
Martí recorda que el Districte es va comprometre a convertir aquest espai, la rehabilitació del qual es va acabar durant el passat mandat, en un
equipament cultural polivalent.
El regidor del PDeCAT lamen-

ta que el govern municipal “no
ha estat capaç, en tres anys,
d’aconseguir que aquest equipament s’aprofiti des d’un punt
de vista cultural i social” i critica que només s’obri per “actes
privats com ara filmacions i altres esdeveniments”.
Per últim, Martí també critica que el Districte no hagi tirat
endavant la urbanització de la
superfície superior del dipòsit,
on s’hi ha de fer un espai d’estada per als veïns.

El servei del Tramvia Blau fa un any que està aturat. Foto: Arxiu

D’altra banda, des d’un punt
de vista urbanístic, el document
aposta perquè la reforma de l’avinguda Tibidabo mantingui les
vies al centre de la calçada.

PARADA AL COSMOCAIXA
Una altra de les propostes que
plantegen des de Promoció del
Transport Públic és fer una nova
parada o una nova línia per crear un accés al Cosmocaixa, ja que
es tracta d’un punt que rep una
important afluència de visitants.

Per la seva banda, Mercedes
Vidal, regidora de Mobilitat, ha
explicat que l’Ajuntament segueix
treballant en el projecte però recorda que ja es va avisar que “l’aturada seria de 2 anys com a mínim”. Vidal, que recorda que durant l’any passat es va “planificar
i començar a executar les obres de
la cotxera”, ha anunciat que el projecte ferroviari del recorregut es licitarà al març. El PDeCAT, en canvi, considera que la recuperació
del servei està paralitzada.

Imatge del dipòsit del Rei Martí. Foto cedida

Javier Álvarez, a Luz de Gas

CONCERT4La sala Luz de Gas
acollirà el pròxim 28 de febrer el
concert del cantant madrileny
Javier Álvarez en el marc del
Guitar Festival Bcn.
Álvarez va ser un dels principals renovadors de la cançó
d’autor espanyola i va revolucionar el panorama estatal dels
anys 90, principalment gràcies al
seu estil transformador i atrevit
que trencava amb la visió clàssica del cantautor. De fet, la
seva aparició va ser fulgurant

amb només 26 anys gràcies al
seu debut homònim ‘Javier Álvarez’, que el 1995 es va convertir en un supervendes.

25 ANYS DE CARRERA
L’any passat Álvarez va publicar
el seu disc de retorn ‘10’ després
d’un parèntesi d’una dècada i
dels 25 anys de l’inici de la seva
carrera. En el seu nou disc, el
madrileny ofereix 10 cançons
carregades de sensibilitat, plenes
de poesia i amb tocs suggerents

i emotius. Totes les composicions estan marcades per unes
melodies clares i la seva veu
hipnòtica.
La trajectòria d’Álvarez durant els últims anys, tal com ell
mateix ha explicat, ha estat marcada pel seu procés de desintoxicació de la cocaïna. Això el va
portar, un cop curat, a enfocar el
seu no treball des d’un punt de
vista optimista i positiu. “Em
vaig desmuntar i m’he tornat a
muntar”, explica.
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Can Ponsic passarà a ser
només una escola de música
EQUIPAMENTS4El palau residencial del segle XVIII conegut
amb el nom de Can Ponsic, situat
al número 55 de l’avinguda de
J.V. Foix de Sarrià, deixarà d’acollir la comissaria de la Guàrdia
Urbana i podrà passar a ser, en la
seva totalitat, un conservatori de
música. Des de fa gairebé 30
anys la Guàrdia Urbana i aquesta escola municipal de música
comparteixen aquest palau residencial antigament propietat de
Josep Maria Ponsic.
El trasllat de la comissaria de
la Guàrdia Urbana serà possible
després que així ho hagin acordat
tots els partits polítics amb representació al Districte. L’any
1986 la planta baixa de l’edifici es
va rehabilitar perquè acollís una
comissaria de la Guàrdia Urbana
i sis anys després es va fer l’esco-

Des del 1986 l’edifici
també acull una
comissaria de la
Guàrdia Urbana
la de música. La nova comissaria
estarà situada a la mateixa avinguda J.V. Foix, concretament a la
parcel·la que hi ha entre els nú-

L’escola de música va obrir el 1992. Foto: AV Sarrià

meros 89 i 100. El trasllat de la
comissaria, però, no serà immiment, ja que primer serà necessari fer un concurs per escollir el
seu disseny i qui la fa.

UN LLEGAT?
Tot i que en un primer moment
des de l’Ajuntament s’havia dit
que Can Ponsic és un llegat que
Josep Maria Ponsic havia fet a
canvi que a l’edifici es construís
una escola de música, des del
PDeCAT han localitzat un arxiu
on es pot apreciar que la cessió no
és exactament un llegat, sinó
una cessió incondicionada. És a

dir, que el destí de la finca hagués
de ser un conservatori de música era una recomanació. El que
sí que es va demanar a canvi de
l’edifici va ser l’ordenació, reparcel·lació i una llicència d’obres
d’un grup d’edificis de la mateixa finca.

ESCEPTICISME A L’ESCOLA
Per últim, des de l’Escola Municipal de Música Can Ponsic han
rebut la notícia amb prudència.
En declaracions a Betevé, la seva
directora ha recordat que fa molts
anys que es parla del trasllat de la
comissaria i l’ampliació de l’escola.

La biblioteca de Galvany,
als Jardins de Muñoz Ramonet

EQUIPAMENTS4La futura biblioteca de Sant Gervasi-Galvany ja té, després de molts
anys d’espera, projecte definitiu.
Tal com ha avançat Betevé, el
nou equipament, llargament
reivindicat pel veïnat perquè el
barri no té cap biblioteca, es farà
als Jardins de Muñoz Ramonet.
Concretament, la nova biblioteca tindrà una part a la
Torre Marquès d’Alella, que va
ser construïda per l’arquitecte
Enric Sagnier. L’altra part serà
soterrada, ja que el projecte ha
estat condicionat pel fet d’haver
de mantenir el jardí de la finca
i un lledoner catalogat. Tot i
això, serà lluminosa perquè la
planta soterrada, on hi haurà
una zona infantil i una sala d’actes amb una capacitat per a

unes 70 persones, serà a peu de
carrer. Precisament, l’entrada
principal a la biblioteca serà
pel carrer Avenir.
D’altra banda, la part de la
biblioteca de la Torre Marquès
d’Alella, que té quatre plantes,
sigui un espai amb sales d’activitats i espais multimèdia.

EL PRÒXIM MANDAT
De moment el projecte no té la
data d’inici de les obres fixada i
està previst que es tiri endavant
durant el mandat que ve.
Per últim, la casa principal
de la finca encara no se sap
quin serà el seu futur, ja que el
litigi entre l’Ajuntament i la família de Muñoz Ramonet per
la propietat de les obres d’art
segueix obert.
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L’Eix Sarrià organitza per vuitè any consecutiu les seves xocolatades en col·laboració amb
el Mercat de Sarrià. Se celebraran els dimecres de març en diferents punts del barri a dos
quarts de sis de la tarda. La primera serà el dissabte 2 de març al matí al Mercat de Sarrià.

Ernest Maragall vol evitar que
la ciutat sigui una“franquícia”
ELECCIONS4La Fundació Barcelona Comerç i Barcelona
Oberta segueixen amb la seva
ronda de trobades amb els candidats a l’alcaldia de cara a les
eleccions del mes de maig. Després de Manuel Valls (Barcelona Capital Europea) i Josep
Bou (PP), el tercer protagonista va ser, el passat 5 de febrer,
Ernest Maragall (ERC).
Durant la primera part de la
seva intervenció, Maragall va
explicar als representants del
comerç que un dels seus objectius és evitar que “Barcelona sigui una ciutat franquícia”. Segons el candidat d’ERC,
“aquests formats comercials no
poden expulsar, ni substituir, ni
condicionar el comerç de proximitat, que és el que realment
defineix la ciutat”.
Tot seguit, Maragall va
apuntar que per al sector del comerç és clau la posada en marxa de les Àrees de Promoció
Econòmica Urbana, un model
de col·laboració públic-privat
destinat a millorar la gestió i fa-

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

cilitar la promoció de zones urbanes i de serveis. Per implementar-les, va afegir Maragall,
fa falta “iniciativa política”.
TOP MANTA
Respecte d’una de les qüestions que preocupa més els comerciants, el Top Manta, Maragall va afirmar que “qui ga-

ranteixi la solució del problema
del top manta menteix”, ja que
es tracta d’un problema “d'una
gran complexitat social, estructural i global”. Segons el
candidat republicà, no hi ha
una solució única i cal “treballar la integració social i generar nous hàbits de civisme entre els ciutadans”.

El comerç creu que la compra
online els fa baixar les vendes

ESTUDI4El creixement de les
possibilitats de comprar online és
el gran motiu de la caiguda de
vendes a les botigues. Aquest és el
motiu principal que comparteixen
sis de cada 10 empreses del país,
segons una enquesta publicada
recentment per l’Escodi (l’Escola de Distribució).
Altres raons que els botiguers
consideren que també ajuden a
explicar el decreixement (es calcula que les vendes van baixar un
30% durant el Nadal) són la
manca d’estacionalitat de les campanyes de rebaixes (moltes associacions de botiguers de la ciutat
no estan d’acord amb iniciatives
com el Black Friday), mentre que
alguns dels enquestats també
van apuntar la inestabilitat polí-

tica com a un dels causants dels
seus mals darrers resultats econòmics.

EN TRANSFORMACIÓ
Tot i això, els comerciants són
conscients que les maneres de fer
estan canviant, i això va ser un
dels fils conductors de la quarta
edició de les jornades organitzades per CTecno. El retail, l’experiència de compra i la transformació del negoci, juntament amb
l’impacte i les oportunitats que
brindes les noves tecnologies van
ser el leitmotiv de les activitats.
A les jornades també es va incidir en un altre punt: la reinvenció del comerç de proximitat,
però sense perdre la seva manera d’atendre els clients.
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Un 30% arreu del país?
Reclamen que la iniciativa per ampliar la xifra de pisos protegits s’apliqui a més municipis
HABITATGE/ La Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca de Barcelona (PAH), l’Observatori DESC, la Federació d'Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) i el Sindicat de Llogaters i Llogateres,
les entitats impulsores de la iniciativa que
reclama que el 30% de tots els pisos nous
que es construeixin siguin habitatges protegits, volen que aquesta victòria en la matèria d’habitatge que es va aconseguir a la
ciutat el passat mes de desembre també es
pugui aplicar a la resta de pobles i ciutats
de Catalunya.
Per tal de poder fer-ho (les entitats asseguren que mentre durava la tramitació,
diversos col·lectius i municipis de la resta
del territori es van interessar per poder
aplicar-la), a finals del mes passat van enllestir un kit o manual d’instruccions per
donar suport a totes les entitats i moviments socials de Catalunya que vulguin
exigir als seus municipis l’aprovació de la
mesura. I per explicar el projecte encara
millor, han preparat un taller a l’edifici de la
Lleialtat Santsenca, al barri de Sants, per al
pròxim dissabte 9 a la tarda. Està previst
que en aquesta sessió hi hagi membres de
la PAH, del Sindicat de Llogaters i Llogateres i de l’Observatori DESC que explicaran
quins passos van fer en el procés de lluita
per aquesta fita.
L’objectiu del manual és ajudar aquestes iniciatives i fomentar-ne d’altres explicant com s’ha de fer el procés d’impuls,
tramitació i aprovació d’aquest 30% perquè no sigui l’excepció sinó la norma, tal
com preveu la Llei del dret a l’Habitatge de

Al·legacions veïnals a l'acord entre
la Sagrada Família i l'Ajuntament
URBANISME/ L’Associació de Veïns de la Sagrada Família va presentar, a finals del passat mes de gener, diverses al·legacions contra l’acord que l’Ajuntament i el Patronat
de la Sagrada Família van signar el passat 18 d’octubre.
Des de l’entitat veïnal denuncien que la modificació
dels plans urbanístics que han pactat el consistori i el Patronat no especifica com s’acabarà la façana de la Glòria.
Aquesta qüestió genera polèmica perquè el Patronat vol
construir una gran escalinata al carrer Mallorca, cosa que
implicaria l’expropiació de diferents edificis, ja que el Pla
General Metropolità qualifica l’espai com a zona verda.
En una roda de premsa, Joan Itxaso, responsable de
les qüestions urbanístiques de l’entitat, va denunciar que
la modificació del pla urbanístic fa referència als canvis al
carrer de Provença –el Patronat preveu fer créixer el temple dos metres i mig a la vorera mar– però no als del carrer de Mallorca, que són molt més substancials. Segons
Itxaso, tot i que l’Ajuntament va dir que aquesta qüestió
es tractarà més endavant, hi ha una estratègia “per forçar
la llei a trossets”.
Per últim, des de l’entitat han assegurat que es manifestaran contra l’ampliació del temple a partir del dia 16,
unes mobilitzacions que tenen previst allargar fins a les
eleccions municipals.

Catalunya. En aquest kit hi ha tot el que les
entitats consideren rellevant, tant des del
punt de vista jurídi, com de les perspectives de comunicació, de relació amb els polítics, de negociació i, fins i tot, directrius
per fer pressió al carrer.
Els impulsors d’aquest material denuncien que, a Catalunya, cada dia hi ha 60
desnonaments oberts i que, a la ciutat, la
quantitat d’habitatge públic que hi ha actualment és d’un 1,5%, i apunten també
una pèrdua en la quantitat d’habitatge
protegit barceloní, que podria rondar el
40%, però que per culpa de les vendes
continua minvant. En aquest sentit, posen
com a exemple estats com els Països Bai-

Les entitats volen que
la Generalitat inclogui
el 30% en el nou Pla
Territorial de l’Habitatge
xos, Dinamarca o Àustria, que protegeixen
el dret a l’habitatge de la majoria de la seva
població, al mateix temps que abaixen els
preus de mercat.
Les entitats conclouen que no es pot
deixar la creació del parc protegit en mans
dels pressupostos públics, perquè no arriben als nivells necessaris, i asseguren que
també cal implicar-hi el sector privat. i insten la Generalitat a incloure el 30% en el
nou Pla Territorial de l’Habitatge.

Presenten la campanya
‘Prou desnonaments oberts’
HABITATGE/ “Davant la vulneració de drets hem dit prou
desnonaments oberts. Volem acabar amb aquestes pràctiques despiadades inhumanes que provoquen més angoixa
i patiment a les famílies”. Aquestes paraules resumeixen l’esperit de la campanya Prou desnonaments oberts, que la PAH
va presentar el passat 15 de gener amb un acte públic al
davant de la Ciutat de la Justícia.
En un manifest, la PAH denuncia que aquests desnonaments sense data “incompleixen la legalitat, donat que
la possibilitat de fixar desnonaments en dates obertes no
es troba recollida a cap norma” i que “malgrat la claredat de
la llei, veiem un increment en l’exercici d’aquesta pràctica
arbitrària dels tribunals que neix per accelerar els desnonaments i boicotejar la desobediència civil”. La plataforma
crida a la participació veïnal per intentar frenar-los.
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Satisfacció entre les entitats per
l’acord per la futura unió del Tram
MOBILITAT/ El 25 de gener del
2019 ja és una data que queda
marcada, per sempre més, en la
història de la mobilitat de la ciutat. I és que en la primera sessió
plenària de l’any es va desbloquejar la unió del tramvia per la
Diagonal, una iniciativa que ha
estat en el debat públic i polític
durant més d’una dècada. La iniciativa tira endavant gràcies als 24
vots de l’equip del govern d’Ada
Colau, d’Esquerra, del PSC i dels
regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé. En canvi,
els 17 regidors del PDeCAT, del
Partit Popular i de Ciutadans van
votar-hi en contra. De moment
no s’han fixat terminis concrets
(les eleccions municipals són imminents), però la decisió ha generat una enorme satisfacció entre
les entitats que defensaven la
connexió dels dos extrems.
D’aquesta manera, Unim els
Tramvies, la Plataforma Pel Transport Públic, la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire o la FAVB, entre
altres, van voler compartir la seva
felicitat amb comunicats i missatges a les xarxes socials aquell mateix divendres, pocs moments
després que es confirmés que el
projecte tirava endavant.
De fet, el president de la Plataforma Pel Transport Públic, Ricard
Riol, que era un dels assistents a la
sessió al Saló de Cent, va ser un
dels que va mostrar la seva alegria
d’una forma més efusiva. Riol,
amb un gran somriure, duia una
maqueta d’un tramvia i es va aixecar del seu seient per simular la futura unió.

Aquesta satisfacció, però, és
compartida més enllà de la ciutat.
I és que a Sant Adrià i Badalona, les
dues ciutats on també arriba el
Trambesòs, o a Esplugues i Sant
Just Desvern, els municipis per on
passa el Trambaix, també s’ha
rebut amb optimisme aquesta notícia, una sensació positiva compartida també per la CONFAVC.
2020, PUNT DE PARTIDA?
Ara, doncs, falta que es passi de
les decisions a les accions. En
aquest sentit, durant la primera
setmana d’aquest mes, l’Ajuntament va demanar a l’Autoritat del

MOBILITZACIÓ/ El passat dissabte 2 al matí, Marea Pensionista
va tornar a organitzar una protesta per reclamar unes pensions dignes. El punt de trobada
de la concentració organitzada
pels pensionistes va ser la plaça
de la Universitat, al punt de les 11.
En la manifestació, a banda de jubilats de la ciutat, van participarhi persones arribades de Castelldefels, Gavà, Granollers, Martorell, Viladecans, Vallirana o Sant
Vicenç dels Horts, entre altres.
Poca estona després, la marxa va començar a caminar cap a
l’edifici central de la Tresoreria General de la Seguretat Social, situat
al carrer d’Aragó.

Els Veïns de Porta
protestaran pels
horts de Maladeta

La votació va tirar
endavant amb
24 vots favorables
i 17 en contra

URBANISME/ L’Associació de
Veïns del barri de Porta, al districte de Nou Barris, té la intenció
d’accelerar la seva reivindicació
relacionada amb els horts de
Maladeta, situats en un solar de
propietat privada d’aquest mateix
carrer. Fa més de 10 anys un
grup de jubilats va decidir ocupar
l’espai per donar-li una utilitat. Els
veïns fa temps que reivindiquen
que el solar sigui públic i serveixi perquè s’hi facin equipaments.
La problemàtica es remunta
a l’any 2004, quan es van expropiar els solars del carrer en el
marc del procés de remodelació
del barri. La intenció era construir-hi blocs de pisos.

Transport Metropolità (ATM) que
publiqui l’estudi informatiu sobre
la unió que es va elaborar el 2017.
La intenció de l’actual govern municipal seria començar les obres
durant l’any que ve.
“BRINDIS AL SOL”
Des de l’oposició, el PDeCAT va
definir l’acord com un “brindis al
sol” i va insistir en la seva aposta
pel bus elèctric. Ciutadans, per la
seva banda, va dir que “no és
prioritari gastar 600 milions”,
mentre que el PP va qualificar l’acord de “gesticulació”.

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

Nova manifestació
per reclamar unes
pensions dignes

xos i de forma opaca” i que “una gestió pública i democràtica és l’única forma de
gestió de l’aigua que garantirà en un futur
el Dret Humà a l’Aigua”, i demanen que hi
hagi un control públic i ciutadà.
Aigua és Vida i la FAVB creuen que les
denúncies que s’han interposat són “un
nou atac a la democràcia” i que l’actitud
de l’empresa és “una clara mostra de com
la transnacional francesa sap que la ciutadania no vol que es faci negoci i s’extreguin beneficis milionaris amb un dret
humà com és l'aigua”.
El comunicat conjunt torna a instar el
Consell Assessor a retirar els contenciosos
i a “deixar de dificultar l'aprofundiment
democràtic“ que les entitats de la ciutat
han treballat durant anys.

El Poblenou
protesta contra la
massificació escolar
EDUCACIÓ/ La Plataforma per
l’Educació Pública del Poblenou
va celebrar, el passat dissabte 2,
una nova festa reivindicativa i una
cercavila pel barri per protestar
contra la massificació a les escoles públiques.
L’espai de la cruïlla de la rambla del Poblenou amb el carrer de
Pere IV es va anar omplint, a partir de les 11 del matí, amb desenes de persones, que van tornar
a reclamar la creació de més línies
per millorar la qualitat de l’ensenyament.
La jornada va acabar amb la
cercavila pels carrers del barri i la
festa reivindicativa, que es va
celebrar a Can Saladrigas.
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| The Occupation
23 persones moren en un atemptat, que pot desencadenar
l‘aprovació de la Union Act, una llei contra les llibertats civils.

Famosos

No t’ho perdis

La gala dels Goya no va tenir moments d’especial
tensió a nivell polític durant la seva celebració el
passat 2 de febrer. Al llarg de la cerimònia, es van
tractar temes d’actualitat i de certa polèmica però
no es va fer cap referència directa al conflicte català. Però l’actor Antonio de la Torre va trencar
aquesta tendència amb les declaracions que va
fer a TV3 després de guanyar el Goya al millor actor protagonista pel seu paper a la pel·lícula El reino. En concret, la reflexió que va fer el malagueny
va mostrar la seva disconformitat amb la situació
dels presos polítics. “Amb El reino i La noche de 12
años he après que l’odi és antipolític. Tant de bo
puguin sortir aviat els polítics presos i trobem una
solució per als problemes de convivència a Catalunya”. Aquestes van ser les paraules que l’actor
va dir a TV3, les quals van encendre les xarxes socials uns minuts més tard amb opinions en contra i a favor de les declaracions del malagueny.

Pla i la Gran Guerra
El Palau Robert de Barcelona acull fins al 7 d’abril l’exposició ‘Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la
Gran Guerra’, una mostra que permet conèixer les vivències de l’escriptor durant els darrers compassos de la guerra i les posteriors reflexions sobre el primer gran conflicte
del segle XX. L’exposició és una coproducció de la Fundació Josep Pla i la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona. La visió de Pla es contextualitza amb fotografies, objectes i materials d’arxius, biblioteques i hemeroteques i
permet conèixer com es va viure la Guerra a Catalunya.

Llibres

?

A N T O N I O

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

L A

T O R R E

Ser un dels actors més reconeguts

Ha guanyat un Goya per ser el protagonista de ‘El reino’

?

Parlar sobre el conflicte català

QUÈ HA FET

El malagueny ha opinat sobre els presos polítics

...

Crítiques i elogis a l’actor

A LES XARXES

Teatre

D E

La fitxa

Les xarxes s’encenen amb les seves paraules

Música

Las pequeñas alegrías
Marc Augé

Afanys d’amor perduts
William Shakespeare

Plou sobre mullat
Kapritxo

L’antropòleg Marc Augé reflexiona sobre els moments de felicitat sobtada
que donen sentit a la vida. L’autor
desgrana per què es necessiten les
petites alegries mentre viatja per records, memòria i experiències comunes a totes les persones. Un llibre que
ens fa descobrir la importància d’aprofitar els petits moments d’alegria.

La Sala Petita del TNC acull un repartiment de luxe per portar a escena una
de les comèdies més celebrades i enginyoses de Shakespeare. El rei de Navarra i els seus cavallers han decidit
allunyar-se dels plaers mundans per
centrar-se en l’estudi. Però la visita de
la princesa de França trastoca els plans.
Al Teatre Nacional de Barcelona.

La felicitat arriba de les terres de Ponent en forma de pluja. I ho fa de la
mà de Kapritxo, una banda jove que
encomana les ganes de ballar i passar-ho bé a través del mestissatge.
Reggae, ska, cúmbia, rumba i "pinzellades de calypso" s'entremesclen i
s'uneixen en el seu disc de debut Plou
sobre mullat (Coopula, 2018).

Pelis i sèries

Homeland
Howard Gordon i Alex Gansa
L’estrena de la setena temporada d’aquesta sèrie és imminent. Els seus creadors ja han confirmat que serà la penúltima, i el seu punt de partida (i el
desenvolupament de la trama) serà la
postura que la protagonista, Carrie
Mathison, pren després que uns 200
companys seus del departament
d’Intel·ligència siguin detinguts.
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Cultura
DIMECRES 27 DE FEBRER
21:00 La màgia de la veu de Zelada no ha deixat de créixer des que va iniciar la seva trajectòria el 2012 amb High Ceilings & Collar Bones. / Sala Luz de Gas.

‘Gastro-rimes’, amb
Lali Feliu i Miquel Ferret
Dijous 21 de febrer a les 19:30

PROPOSTES
Tallers

Una sessió per saber-ho
tot sobre l’Egipte dels faraons
Dimecres 13 de febrer a les 18:00

En aquesta xerrada es parlarà sobre la
cultura, els costums, les tècniques de
construcció, els déus i la religió en l’època dels faraons d’Egipte. / Casal de
Barri Espai Putxet.

TOTS ELS DIMECRES
17:00 Des de mitjans del mes passat està en marxa el curs Guitarra iniciació, en el qual Toni Rubies ensenya els primers acords a joves que
tinguin entre 12 i 17 anys. / Espai Jove Casa
Sagnier.
Gastro-rimes és una proposta sonora
i original, un cabaret gastronòmic de
música i paraula a càrrec de Lali Feliu
i Miquel Ferret. Entrada gratuïta. / Centre Cívic Sarrià.

TOTS ELS DIJOUS
17:00 El dia 7 es posa en marxa el curs Taller de
fusteria, en el qual es vol ensenyar a muntar
mobles a partir de palets reciclats. S’aprendran tècniques de fusteria. / Espai Jove Casa
Sagnier.

Exposicions

DES DEL 8 DE FEBRER
Matí-Tarda Something else es submergeix en la
recerca d'allò invisible. La càmera es converteix en l'eina de descoberta d'allò que els nostres ulls són incapaços de veure. / Casal de Barri Espai Putxet.

DES DEL 4 DE MARÇ
Matí-Tarda A Fotògrafes pioneres a Catalunya es
rescata de l'obra i la memòria de les dones que,
malgrat innovar en el camp de l'art amb la seva
obra, encara avui continuen desconegudes. /
Casal de Barri Espai Putxet.

Infantil

‘L'estrella Facunda’, una tarda
de narracions per a infants
Divendres 22 de febrer a les 18:00

Keke Shuga s’encarregarà d’una sessió anomenada L'estrella Facunda, del
cicle Lletra petita - Sac de rondalles.
/ Biblioteca Clarà.

Esports
DISSABTE 16 DE FEBRER
17:30 Partit de futbol masculí corresponent a
la tretzena jornada de la Segona Catalana entre el CP Sarrià i el CE Mataró. / Piscina del CN
Montjuïc.

L’Handbol La Salle rep
el Sant Esteve Sesrovires
Dissabte 9 de febrer a les 18:15

DIMARTS 19 DE FEBRER
17:30 Celebrem el 150 anys de la novel·la revivint les aventures que va escriure Jules Verne, 20.000 llegües de viatge submarí, amb una
sessió per a nens i nenes majors de 4 anys.
/ Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall.

DIMARTS 5 DE MARÇ
18:00 La penya dels llibres serà el nom de la pròxima sessió del Club de lectura infantil. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia. / Biblioteca
Clarà.

Partit d’handbol de la dinovena jornada
de la Primera Nacional masculina entre l’Handbol La Salle i el Sanes. / Poliesportiu La Salle.

Esports
| 22

Atletisme | La Milla de Sarrià, la millor del 2018 sobre asfalt

Runedia, un dels portals atlètics més prestigiosos, ha escollit la Milla de Sarrià com la
millor cursa d’aquesta distància sobre asfalt de l’any 2018. El portal va recollir els vots
d’uns 49.000 atletes que havien participat en diferents proves durant tot l’any passat.

Hi creuen: la Salle ha guanyat
tres dels últims cinc partits
» Les dues pròximes jornades també es jugaran a la Bonanova,
tot i que serà contra rivals complicats: el Sant Esteve i l’OAR Gràcia
Pau Arriaga
LA BONANOVA
L’últim terç de temporada de la
Primera Nacional masculina
d’handbol promet emocions fortes. L’Handbol la Salle de Sergi
Melús, que durant la primera
meitat de la lliga havia estat lluny de l’equip dominador del
curs passat, s’ha posat les piles i,
després d’aconseguir tres victòries en els cinc partits que s’han
jugat entre el tram final del 2018
i aquest any, ha empatat a nou
punts amb l’Handbol Sant Joan
Despí, el primer dels equips que
no perdria la categoria si aquest
grup D de la Primera Nacional
arribés a la seva fi.
La bona dinàmica del conjunt
de la Bonanova es va frenar en el
derbi de la ciutat del passat dissabte 2 a casa contra l’Handbol
Poblenou (19-21), en un partit

La recta final de la lliga serà molt emocionant. Foto: HLS

que els de Sant Martí van dominar gairebé durant els 60 minuts.
El conjunt de Melús, doncs,
ha recuperat la fe i, a més, ara els
números també li donen moltes
més esperances. El calendari
més immediat fa que els de la
Bonanova afrontin dues cites
més de forma seguida a casa. La
primera serà el dissabte 9 contra

el Sant Esteve Sesrovires, mentre que una setmana més tard
qui visitarà la Bonanova serà
l’OAR Gràcia de Sabadell. La
resta de compromisos pròxims
seran el dissabte 23 a Sant Joan
Despí (un partit clau a la pista
d’un rival directe), mentre que el
primer repte del març serà a casa
contra el Sant Vicenç.

Esteve, del CT Barcino,
campió a l’ITF Palmanova

Un campionat més per a
les vitrines del club. Eduard Esteve, del Club Tennis Barcino, va guanyar l’ITF
World Tennis Tour que es va disputar a Palmanova (Mallorca)
durant el primer cap de setmana del mes. Esteve va guanyar en
la categoria de dobles, fent parella amb Pol Toledo, derrotant
l’equip format per Hernán Casanova i Jaume Pla en tres sets,
7-5, 5-7 i 7-5 (10-6).

La pròxima cita del calendari serà el mes que ve a Múrcia.

DÍEZ GUANYA A AUSTRÀLIA
Aquest, però, no ha estat l’únic
triomf per a l’entitat de les darreres setmanes. Steven Díez va
aconseguir la seva primera victòria de l’any en el Challenger de
Burnie (Austràlia) després de
guanyar la gran final contra el
tennista local Maverick Banes en
dos sets, per 7-5 i 6-1.

220 atletes en la 4a edició de
la Bosco Run dels Salesians

ATLETISME4El passat diumenge 27 de gener es va celebrar la
quarta edició de la Bosco Run, la
prova atlètica solidària organitzada pels Salesians de Sarrià. Els
fons recaptats es destinaran de
forma íntegra al projecte impulsat pel centre Repassem
Junts, que ofereix a 65 nens i
adolescents del barri en situació
desfavorable un espai de convivència, educació i lleure.
Enguany, la prova va estrenar
nou recorregut (però com és tradicional pels carrers propers a l’edifici del centre educatiu) i tam-

bé, per primera vegada, es va integrar en el calendari de les festes de Sant Vicenç del districte.
Unes 220 persones van voler
participar en aquesta quarta edició de la Bosco Run.
Les proves es van posar en
marxa cap a les 10 del matí (amb
les curses de categories benjamins), i com en totes les edicions
anteriors, la distància variava
en funció de la categoria. Els
més grans (cadets, juvenils i la categoria absoluta) van haver de
completar un itinerari de cinc
quilòmetres pel barri.

El CP Sarrià continua sense
perdre en aquest 2019

Les jornades van passant i el CP Sarrià
continua col·leccionant bons resultats.
El conjunt parroquial encara no
ha perdut cap partit durant l’any (tres victòries i un empat) i ha
aconseguit col·locar-se en la sisena posició del grup 2 de Segona Catalana, lluny encara de les
dues posicions d’honor de la
classificació, però a una distància prudencial de la zona de perill. La salvació, l’objectiu que es
va plantejar el CPS a principis de
curs, cada cop és més a prop.

Els de Marc Fernández, que
estan mostrant una enorme solidesa defensiva en aquest tram
recent de la competició (en els últims cinc partits han encaixat tres
gols, deixant la porteria a zero en
dues ocasions), afrontaran, el
pròxim dissabte 9, una complicada visita al camp d’un Besòs
Barón de Viver necessitat de
punts per fugir del descens.
Altres partits pròxims en el
temps seran la visita del Mataró
a la Vall d’Hebron el dissabte 16
o el desplaçament al Germans
Gonzalvo de Mollet del Vallès.
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Sarrià-Sant Gervasi
Ernest Maragall: "Votem sí a la unió
del tramvia, però amb garanties"
El candidat a l'alcaldia de
Barcelona per ERC assegura que en el tema del
tramvia "s'ha negociat per
un retorn del benefici públic, sense soroll però amb
resultats tangibles. Si un
vol governar aquesta ciutat ha de ser responsable i
passar del gest electoral al
bon govern".
Esquerra Republicana
ha votat sí a iniciar el procés d'unió del tramvia per
la Diagonal després que el
govern municipal hagi acceptat les millores proposades. "Hem aconseguit
treballar per un retorn del
benefici públic, una revisió

de les tarifes tècniques i
una major participació de
TMB", assegura Ernest Maragall.
Donat que els estudis
avalen la connexió de les
dues xarxes de tramvia
per la Diagonal, el Grup
Municipal d'Esquerra ha
aconseguit arribar a un
acord de consens amb diferents formacions polítiques per tal d'instar l'ATM
a renegociar les condicions del contracte amb
TRAM MET i així garantir
que la inversió no revertirà
en un benefici privat per a
l’empresa concessionària
sinó en un retorn favorable

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

com proposava Barcelona
en Comú, comprometent
el pressupost futur de l'Ajuntament, sinó que quedarà fixada un cop s'hagi

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

Ernest Maragall visita els veïns
del seu barri a Sarrià-Sant Gervasi
El candidat a l’alcaldia de Barcelona per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va
visitar el passat 28 de gener
Sarrià-St. Gervasi acompanyat
del conseller de districte, Guillem Casals. Durant el recorregut va anar visitant comerços
per xerrar amb els seus propietaris i treballadors, així com
amb el veïnat.
Maragall també va aprofitar per reunir-se amb l’Associació de Veïns del Farró, amb
qui va coincidir plenament en
què la ciutat necessita “noves
fórmules per potenciar el comerç de proximitat”. “Barcelona no vol ser una ciutat

franquícia perquè darrere de
cada franquícia hi ha la globalització, que suposa una pèrdua de caràcter i identitat”, va
afirmar l’alcaldable.
Ernest Maragall també es
va reunir amb els representants de la Plataforma La Rotonda, que el van posar al dia
de les seves lluites per preservar aquest edifici històric
i li van demanar el seu compromís perquè, si és escollit
alcalde, el patrimoni de la
ciutat sigui una de les seves
prioritats.
A Casa Sagnier, finalment,
l’esperaven un gran nombre
de veïns i veïnes per debatre

esquerrabcn.cat/districtes

sobre les grans problemàtiques del districte juntament
amb el diputat al Parlament
de Catalunya, Gerard Gómez
del Moral, i la regidora de
l’Ajuntament de Barcelona,
Gemma Sendra.
Maragall va assegurar
que “tots tenim identitat de
barri i també de ciutat. Però
també hi ha molts trossos de
la ciutat que el sentiment de
comunitat està per culminar.
Hem de crear ciutat: crear el
dret de cada ciutadà de sentir-se ‘amo’ del seu barri”.
Respecte al debat de seguretat, va senyalar que “aquest
no es pot centrar només a

@ERC_SSTG

posar un policia a cada cantonada, sinó que s’ha d’avançar en polítiques mirades
des de l’esquerra.”
Per la seva banda, els ve-

ïns de Galvany van transmetre a Maragall les deficiències del barri, com la
falta d’una biblioteca o d’un
bus de barri.

facebook.com/ERC.SSTG
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