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La droga nova no interessa
» Un estudi del projecte Energy Control apunta que el consum de drogues noves disminueix
» Els estupefaents clàssics continuen consumint-se, però tenen menys adulteració i més puresa
Alex Suárez
BARCELONA
Les drogues tradicionals continuen regnant malgrat la irrupció
de noves substàncies. MDMA,
cocaïna, speed, ketamina i LSD
són els estupefaents preferits
de la gran majoria de consumidors, principalment per la facilitat de compra. Així ho confirma
l’informe d’Anàlisi de Substàncies a Catalunya. Aquest estudi
del projecte Energy Control, de
l’ONG Associació Benestar i Desenvolupament, va analitzar
2.428 mostres de drogues obtingudes de consumidors voluntaris durant el 2018.
El consum de droga dels catalans és de substàncies tradicionals i més pures, ja que la majoria de mostres analitzades estan
menys adulterades que en estudis anteriors. Concretament, l’adulteració ha caigut de mitjana en
un 69% en els dos darrers anys,
i l’amfetamina ha superat la cocaïna com a substància menys
pura. L’adulteració o ‘tallar la
droga’ és una pràctica molt perillosa, ja que el consumidor no només fa front als efectes de la mateixa substància, sinó també als
de l’element per adulterar-la.
DROGA NOVA, PERILL NOU
El consum de drogues noves
ha caigut considerablement a tot
Catalunya, al contrari que passa a altres països europeus. Concretament, des del 2011 la presència de mostres de les anomenades ‘NSP’ (Noves Substàncies Psicoactives o ‘drogues
de disseny’) han disminuït en un
67%. Un dels grans perills de l’aparició d’aquest tipus de substàncies és que sovint s’utilitzen
per adulterar les drogues tradicionals, fet que dispara encara

més els efectes i riscos per a la
salut del consumidor. Les mostres on s’han trobat més drogues
noves per tallar són les d’èxtasis
(MDMA) i LSD.
Per la seva part, la Coordinadora del Servei d'Anàlisi de
Substàncies d'Energy Control,
Mireia Ventura, creu que malgrat el baix consum de noves
drogues, cal vigilar l’aparició de
substàncies més potents: “L'interès per algunes noves drogues
ha caigut, però al mateix temps
estem observant com la seva
producció està girant cap a substàncies més perilloses, com
opioides i cannabinoides sintètics”. També considera essencial
prendre l’exemple d’altres estats
europeus: “Veient tots els problemes que estan provocant algunes d'aquestes noves drogues
en altres països, com és el cas

En altres països, el consum de noves drogues, com els opiacis, és una tendència preocupant. Foto: Pexels

dels opioides, la nostra prioritat
en els pròxims anys serà vigilarne l’aparició”.

COCAÏNA A L’AIGUA
Un estudi recent de l’Observatori
Europeu de la Droga i les Toxicomanies (EMCDDA) ha situat
Barcelona com la cinquena ciutat de la Unió Europea amb
més cocaïna a les aigües residuals. La investigació es va fer a
73 ciutats europees de 20 països
diferents.
La publicació també indica
que la capital catalana ja no és la
ciutat europea on es consumeix
més cocaïna. Bristol (Regne
Unit) i Amsterdam (Països Baixos) han superat Barcelona, tot
i que l’agència afirma que la
tendència general de consum
d’aquesta droga a la Unió Europea està augmentant.

Menys adulteració
comporta menys riscos

SALUT4El subdirector general de Drogodependències de
la Generalitat de Catalunya,
Joan Colom, destaca la importància que hagi disminuït
l’adulteració de la droga pels
riscos per a la salut dels consumidors. Colom assegura que
“quan una persona sap el que
està prenent, la seva concentració, i si hi ha adulterants –malgrat es tracti d’un
mercat il·legal–, té una aproximació al consum de la droga més segura i amb menys
risc”. En aquest sentit, Colom
assenyala que cal ser realista i
considera que pensar en una

societat sense consum de droga és una utopia, per la qual
cosa veu més viable treballar
per assolir una societat més
crítica amb el consum de substàncies il·legals.
D’altra banda, Colom destaca que a Catalunya no existeix un consum massiu de noves drogues, com els opiacis i
cannabinoides sintètics, utilitzats de forma perillosa per a
adulterar. En altres països,
en canvi, es tracta d’una tendència preocupant i un tema
greu per a la salut pública estatal, com és el cas del fentanil als Estats Units.
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Els semàfors

La lupa

Saltar el mur
per @ModernetdeMerda

Jesuïtes Educació

Vivim temps convulsos, i en diem con- que ens és fàcil. La resta, passa de llarg ens el cronifica. Em refereixo a les opivulsos per no dir que l'auge de l'extrema perquè es troba amb una barrera in- nions grises, aquelles raonables, les que
dreta i del feixisme ens espanta i ens pre- franquejable: la de les nostres decisions, pugen i baixen, les que discrepen de tu des
ocupa. Són aquí, estan tornant amb tota condicionades per les nostres preferèn- de la credibilitat, el rigor o l'enginy. Les
la força del món, i ho estan fent per mil mo- cies. Tu sí, tu no.
que probablement algun dia també et dotius que s'analitzen cada dia amb prou enI d'aquesta manera es van creant naran la raó. No cal que se situïn a l'excert. No hi aprofundiré, però sí que voldria mons paral·lels, completament des- trem oposat. De fet, potser millor que no
destacar-ne un, el que té a veure amb les connectats entre ells, que a la vegada es s'hi situïn. N'hi ha gaires, al teu voltant,
nostres pròpies decisions. El perquè del retroalimenten perquè són incompati- que tu hagis escollit?
món on vivim avui té a veure també amb bles i viuen de ser-ho. Es polaritzen les
Si no hi són, potser és el moment de
les nostres tries: què volem veure, què vo- emocions, els estats d'ànims, i això aca- prendre una decisió: que hi siguin. No
lem llegir, què volem sentir.
permetem que ens diguin el
Les opcions que escollim
que volem sentir. No ens ho
Quantes persones seguim a les xarxes tolerem, perquè el que ens
diàriament en qualsevol àmbit, però sobretot les que essembla que ens fa forts per
collim a les xarxes socials, allà que no pensin com nosaltres en qüestions fora ens està empetitint per
on ens fem el menú a mida,
dins. Però molt, fins a límits
clau, les que ens defineixen?
amb tot el sucre que ens ve de
insospitats.
gust, sense ingredients que
L'oportunitat que ens
ens remoguin l'estómac, marquen les nos- ba traduint-se en el nostre comporta- donen les xarxes -gairebé com qualsetres vides i -compte- el nostre futur ment, els nostres impulsos i, evident- vol altre mitjà- de seleccionar el que ens
col·lectiu. Aquestes tries guiades pels ment, en la nostra manera de fer i actuar interessa és enganyosa, perquè acagustos personals -i per la comoditat, fo- políticament.
bem seleccionant el que ens dóna la raó.
namentalment- estimulen la recepció
Fem un recompte ràpid. Quantes I que ens donin la raó en tot és letal. Sud'un únic discurs, el que diu el mateix que persones seguim a les xarxes que no pen- perem-ho. Opinem, seguim, discrepem,
nosaltres, el que pensa com nosaltres, el sin com nosaltres en qüestions clau, les llegim, debatem, contrastem i posemque corrobora les nostres idees. I aques- que ens defineixen? Quants dels comp- nos-ho tot en dubte. Fins i tot les nostes decisions impossibiliten l'entrada de tes que admirem ens fan pensar o posen tres pròpies opinions.
discrepàncies imprescindibles als nostres en dubte les nostres conviccions? Quants
Amb el temps ens adonarem que som
imaginaris.
ens trenquen estereotips o prejudicis? millors ciutadans, més informats, toleAixò, en major o menor mesura, Probablement, ben pocs.
rants i oberts, sense que -a la vegada- les
passa a totes les cases, a tots els mòbils,
I no em refereixo a seguir les idees que nostres idees hagin canviat massa. I ens
a cada compte obert en cada xarxa social. representen l'antítesi absoluta de les adonarem d'una cosa encara millor, fanI no parlo només des d'un punt de vista nostres, el monstre fàcil i caricaturitza- tàstica, el somni de qualsevol nadiu dipolític, podem aplicar-ho a qualsevol ble, tot allò que reforça encara més els gital: els nostres punts de vista seran tan
altre àmbit. En cada calaix del nostre cer- nostres esquemes. Això ja ho fem tots i rics i diversos que ens semblarà que totvell hi introduïm només allò que cap bé, no ens soluciona el problema, més aviat hom, poc o molt, ens dóna la raó.

L’Escola Sant Ignasi, que pertany als Jesuïtes, ha vist com quatre exalumnes han
denunciat haver patit abusos fa dècades.
Des de Jesuïtes Educació han demanat
perdó i afirmen que els “avergonyeix” no
haver-ho sabut evitar en el passat.
pàgina 12

Barnasants

El festival Barnasants segueix apostant
per la bona música, amb una programació que també arriba al districte. En
aquesta línia s’emmarca el concert que el
pròxim 12 d’abril oferirà Eduard Iniesta
a la sala Luz de Gas a les 9 del vespre.
pàgina 12

Riera de Cassoles

La plataforma Riera de Cassoles ha vist
feta realitat la reivindicació que van posar
en marxa el 2015 perquè l’avinguda Príncep d’Astúries passés a dir-se de la Riera
de Cassoles. El canvi de nom es va fer oficial el 31 de març amb el canvi de la placa.
pàgina 13

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@G_Pisarello

El faristol que recordava les tortures franquistes a l'edifici de Via
Laietana va ser malmès ahir a la nit. Un
grupuscle ultra ha reivindicat l'atac. És
inútil que intentin silenciar la memòria.
Restaurarem la placa i investigarem els
responsables de l’atac. A Barcelona, no
callarem.

@PabloMM
Vecinos de Madrid retiran los lazos amarillos que aparecieron en
los árboles de la zona creyendo que se
trataba de un gesto en favor de los políticos catalanes. En realidad eran cintas colocadas para combatir una plaga
de orugas. Lo que te estás perdiendo,
Berlanga.
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@miquelsamper
Sáenz de Santamaria
truca al TC i no passa
res; Casado intimida el
president Torrent i no passa res; el ministre de Justícia avança resolucions judicials i no passa res. Aquesta vergonyosa normalitat hauria de remoure
l’estómac a qualsevol demòcrata espanyol, però NO PASSA RES!
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@Konspyrenayko
Ahora mismo Rocío
Monasterio (Vox) en los
Desayunos de TVE, Ana
Rosa entrevistando al n°1 de Vox en Valencia (Telecinco) y Susanna Griso debatiendo sobre Vox y las armas (Antena 3). El 29 de abril dirán: ¡Cómo ha
subido la extrema derecha! ¿A qué se
deberá?
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Les claus
Les millors

per Alex Suárez

perles

amela Anderson s’ha trobat amb l’exconseller de Sanitat, Toni
Comín. La reunió va ser a Brussel·les, durant un acte polític on
l’actriu va tornar a expressar el seu suport al moviment independentista català. Comín va compartir l’experiència amb una foto
a les xarxes socials, on assegurava que tot va ser imprevist.

P

etenen un treballador a Missouri (EUA) per drogar els
seus companys de feina amb LSD. El detingut, que ja ha
estat posat en llibertat, va posar la droga a les ampolles
d’aigua dels dos col·legues. Més tard va assegurar que ho va fer
perquè “els veia molt tensos i necessitaven energia positiva”.

D

a NASA tornarà a la Lluna l’any 2024. Així ho ha anunciat el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence. 50 anys després de
l’arribada de l’Apol·lo 11 al satèl·lit, l’agència espacial s’ha marcat un termini de cinc anys per tornar-hi. Aquesta vegada una dona
formarà part de la tripulació i trepitjarà l’astre per primer cop.

L

lberto Carlos Rivera Díaz. Aquest és el nom del líder del
partit taronja que figura a la llista de Ciutadans per a les
eleccions espanyoles del 28 d’abril. El fins ara conegut
com a Albert Rivera ha rebut les burles de les xarxes socials, des
d’on s’afirma que sembla un nom de telenovel·la.

A

roben 62 porcs a la part del darrere d’un cotxe mentre el conductor els transportava a un poble xinès. Els animals es movien en els seients anteriors d’un vehicle, fet que va captar l’atenció de la policia local. Els passatgers humans del turisme feien
contraban de marrans per vendre’ls a l’est de la Xina.

T
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Parla amb la teva veïna

2

Les associacions de veïns
s’uneixen per tenir més força

3

Ocupen la Llar Betània per evitar
que s’hi faci un hotel de luxe

4

Set jornades i un objectiu per
a la Salle Bonanova: la salvació

5

Desallotgen el casal de joves
La Tecla, nascut el 2016

La primavera

Els arbres i el bosc

per Roger Valsells

per Teresa Calveras

La primavera es presenta moguda a Catalunya i, per extensió,
a Espanya. El 28 d'abril, les eleccions al Parlament espanyol serviran per comprovar si les dretes podran repetir el pacte
d'Andalusia, on dos partits de
dreta van pactar amb l'extrema
dreta que ha pogut entrar al
Parlament andalús gràcies a una
gran hostilitat envers els partidaris de la independència de Catalunya. A les municipals del 26
de maig, el clàssic intercanvi de
cromos entre partits antagonistes promet emocions fortes. I,
per acabar-ho d'adobar, el mateix cap de setmana, votarem en
clau europea: Als 27 estats de la
Unió Europea s'escolliran 705
diputats per al nou Parlament
Europeu. El ministre d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, va
manifestar en un acte celebrat el
26 de febrer al Club Suís de la
Premsa a Ginebra, que els suïssos són raríssims pel costum
de votar per tot, deixant entreveure que Espanya no pensa
deixar votar els catalans en un
referèndum d'autodeterminació
com van poder fer els escocesos
o quebequesos. Ara que deixarà
el càrrec, amb el dubtós honor
d'haver provocat una tempesta
política cada cop que obria la
boca, serà més lliure d'expressar
el que realment pensa. Per tot
això, i mentre no puguem votar
en un referèndum d'autodeterminació, els catalans hem d'anar
a votar a totes les eleccions que
se'ns presentin i deixar en evidència a personatges com Borrell que volen amagar el multitudinari suport que té la
independència de Catalunya.

Vaig seguint atentament el judici
del procés amb estats d’ànim
que van variant. Pateixo, m’enrabio, m’escandalitzo. Tots estem pendents d’un fil processal
que de vegades esdevé molt tècnic; comentem si diuen això o
allò, si els vídeos es veuen o no,
si els advocats defensors fan o no
poden fer, si la imparcialitat
mostrada és o no és la que s’espera d’un tribunal, etc.
Però res d’això importa.
Aquest judici s’ha bastit sobre
una mentida i s’alimenta de la
injustícia i la repressió. No importa si els guàrdies civils van tenir por, ni si es van trobar més
o menys urnes, ni si algú es va
rebel·lar o no.
A la base del judici hi ha una
negació de drets fonamentals
col·lectius; hi ha una sèrie d’actuacions policíaques poc clares
des del punt de vista legal encaminades a espiar un govern electe; hi ha una destitució i empresonament del govern legítim del
nostre país; hi ha una jornada de
repressió als ciutadans de Catalunya, pacífics, que només volien

votar de la qual ningú es responsabilitza. I, tot això continua
ara mateix, continuen les restriccions de drets fonamentals,
prohibició de símbols i empresonaments puntuals de persones
que s’han significat en alguns moments. S’intenta de totes les maneres possibles atemorir la població seguint un estil que és habitual a estats que no són precisament democràtics. Tot això
portat a terme per un poder
opac que s’amaga darrere jutjats
completament parcials.
Recordem-ho quan el fil del
judici quotidià ens vulgui distreure del que és fonamental i
portar-nos per camins legalistes
que no fan res més que amagar
la realitat. Els nostres governants pot ser que en algun moment s’equivoquessin però van
seguir un camí legítim, intentant
forçar una petita obertura en un
mur opressor que no es va
moure ni un mil·límetre. El
dret a la llibertat existeix i els qui
haurien de ser jutjats són els que
la limiten només per mantenir
els seus privilegis.

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

#Maristes

@QuimMonzo: Gràcies, pares, per haverme ensenyat a canviar de vorera cada cop
que passava per davant d'un col·legi de
capellans.

#EntrevistaBorrell

@Xuxipc: Madre mía el nivel de los periodistas alemanes... Entrevistan a Borrell,
¡Y LE PREGUNTAN COSAS! Qué falta de
profesionalidad.

#Briconsell

@SenoritaPuri: Bricomanía, ese programa que te enseña que con 80.000€ en
herramientas de bricolaje puedes ahorrarte 50€ en un mueble de Ikea.
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“No vam dir que acabaríem
amb els desnonaments”
Ada Colau

Alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú
perquè podem dir que, sens dubte,
la ciutat està millor en molts aspectes centrals.

mateix període. La diferència de
gestió, si compares l’Ajuntament i la
Generalitat, és abismal.

ecentment ha denunciat
una“campanya d’ERC, PSC,
PDeCAT i Cs per fer fora la
gent comuna de les institucions”.
Els representants i els votants d’aquests partits no són gent comuna?
És clar que sí. El que passa és que els
partits tradicionals han estat molt
habituats a repartir-se les institucions. En canvi, amb els canvis polítics dels últims anys, hem aparegut
noves formacions on gent que no
havíem estat a les institucions hem
pogut entrar-hi i demostrar que es
podia gestionar millor i fer moltes
coses que ells deien que no es podien fer. I això és el que els molesta.

Quins?
En matèria econòmica, per exemple. Malgrat que hem passat un
dels períodes institucionals més difícils de la història de la democràcia,
ha disminuït l’atur a la ciutat i tenim
menys deute que mai, mentre la inversió ha augmentat 900 milions
d’euros. També ha augmentat la
despesa social, hem fet l’oferta pública de feina més gran de la història de la democràcia d’aquest
Ajuntament amb més de 2.000
noves places convocades, hem
atret noves inversions molt importants, com per exemple una de
1.700 milions d’euros per als pròxims set anys per haver estat escollits capital europea de la mobilitat...

El seu balanç contrasta amb el
que fan els seus adversaris. Ernest
Maragall deia en una entrevista a
Línia que vostè va generar tantes
expectatives que era difícil correspondre-les. Ho comparteix?
En part sí i en part no. Soc la primera que vaig dir que sentia molt
la responsabilitat pel que nosaltres representàvem. És evident

En el darrer Baròmetre, un 40%
dels veïns suspenia la seva gestió i un 60% deia que la ciutat ha
empitjorat l’últim any. Com ho
valora?
També hi ha altres parts del Baròmetre que valoren bé la gestió de
l’Ajuntament. El més important en
un període electoral és cenyir-nos a
les dades. I jo estic molt orgullosa
de la gestió d’aquests quatre anys,

Tot això és fruit de la gestió del
seu govern o també es deu a la
recuperació econòmica?
Sempre hi ha una explicació múltiple. En una ciutat com Barcelona, el
mèrit és del seu teixit productiu, de
l’ecosistema científic i investigador,
també de les polítiques de l’Ajuntament... I de la situació econòmica,
però relativament. Altres administracions ho han fet força pitjor en el

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

R

“A Barcelona
hi continua
havent
emergència
habitacional”
que no es poden resoldre tots els
grans problemes que afecten una
ciutat en un sol mandat i hi ha
moltes coses que no són competència municipal. Tot i això, i molts
deien que enfonsaríem l’Ajuntament, tots els indicadors econò-

mics han millorat. Hem demostrat
que es podien fer polítiques innovadores i valentes que no s’havien
fet mai.

plert el seu compromís. També s’ha
d’actuar des de l’àmbit europeu,
perquè el problema també és a
Madrid, París, Londres...

Si fem un repàs a les promeses
que feien fa quatre anys, deien
que volien “una ciutat sense desnonaments”.
Sí, però no vam dir que nosaltres
acabaríem amb els desnonaments.
Vam dir que faríem l’impossible per
acabar amb els desnonaments i
hem fet coses que no s’havien fet
mai, com ara una unitat especial
que no existia que n’ha aturat més
de 6.000.

Des del sector diuen que no
està demostrat que el control
dels lloguers hagi estat una mesura efectiva a ciutats com París
o Berlín.
El que cal és posar mecanismes de
control, i no només indicadors,
perquè aquests mateixos indicadors es compleixin. I, si no és així,
sancionar. El PSOE, però, no vol
posar sancions. El que no pot ser
és que hi hagi grans especuladors
que facin enormes beneficis expulsant els veïns amb pujades de
preus abusives.

Segons l’Observatori DESC, els
llançaments han disminuït en
aquests quatre anys però les xifres encara són altes. Quatre
anys després, hi continua havent
emergència habitacional a Barcelona?
Sí, continua havent-hi emergència
habitacional i és un dels principals
reptes d’aquesta ciutat i de totes les
grans ciutats. Barcelona és l’administració de l’estat que està fent
més política d’habitatge, però no
és suficient perquè hi ha competències d’altres nivells. Per això hem
liderat la petició de regulació dels
lloguers, però el PSOE no ha com-

Carme Trilla, la presidenta de
l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge, diu que el mercat
s’autoregula quan els preus del
lloguer són molt alts.
En un mercat normal sí, però
estem en un mercat global. Som
una ciutat global. El nostre sòl és
una inversió segura perquè som
una ciutat d’èxit, però hi ha d’haver una regulació per garantir
que no hi hagi una deriva especulativa amb l’habitatge. Sempre
hi ha demanda internacional.4
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3La Cambra de la Propietat Urbana diu que la inversió internacional només representa el 15%.
Bé, és un 15% que té un impacte molt
gran. I si no que ho diguin als veïns i
veïnes de tots els blocs afectats, que
en tenim comptabilitzats desenes.
Seguint amb xifres, fa quatre
anys es queixava que els lloguers rondessin els 700 euros i ara
arriben als 930 euros de mitjana.
Què més es pot fer?
Hem de demanar que qui hi té més
competències directes actuï o ens
doni les competències. Més enllà
de la regulació, l’Ajuntament, insisteixo, ha fet moltes coses que no es
feien, com per exemple posar la
maquinària al màxim rendiment
per fer el parc d’habitatge social
que no van fer els governs anteriors
durant 40 anys. Ens vam trobar
amb un parc de poc més de 6.000
habitatges de lloguer social i el
mandat que ve es doblarà.
Collboni deia també a Línia que
durant l’última etapa socialista
se’n van fer 4.000 i en aquest
mandat no s’arribarà als 800.
Això és fals. Comptabilitza molts
habitatges que feia la Generalitat i
jo només parlo de l’Ajuntament,
perquè la Generalitat ens ha deixat,
literalment, abandonats. És responsable del 60% del Consorci de
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l’Habitatge de Barcelona i ara mateix té dues promocions en marxa
i nosaltres en tenim 72. És abismal
la no assumpció de responsabilitats. Hi ha una deixadesa de funcions absoluta. I els habitatges que
diu Collboni es feien en règim de
propietat privada i, per tant, avui no
els tenim perquè s’han privatitzat.
Això és una aberració que es va fer
en mandats socialistes.

“És evident que
no es poden
resoldre tots els
problemes amb
un sol mandat”
Ha tornat a implicar-se personalment en algun cas de desnonament, tal com va fer a Nou Barris
el primer dia de ser alcaldessa?
Evidentment no es poden aturar
individualment els desnonaments
de la ciutat. Hem fet una feinada
espectacular al respecte, com ara
crear la unitat que no existia per fer
una mediació cas a cas, la qual ha
acompanyat més de 6.000 famílies. Després hi ha hagut casos

concrets on he pogut fer alguna
gestió. He tingut converses amb
entitats financeres.
Ha tornat a mitjançar personalment en algun cas, per tant.
No he anat físicament a la porta
d’un habitatge però hi he intercedit quan ha pogut ser útil parlar
amb una propietat o entitat financera.
Ha trucat a propietaris directament?
Regularment no, perquè ho fa l’equip d’habitatge. Però hi ha hagut
casos puntuals més complexos.
Sobretot negociacions amb entitats financeres per reconduir els
desnonaments cap a aquestes negociacions.
Expectatives, en desnonaments,
se’n van generar...
Les expectatives són sempre molt
grans i mai no es pot complir amb
el 100% del que es voldria. Tot i això,
estic orgullosa que en altres temes
clau, com en pobresa energètica,
hem evitat talls a 16.000 famílies i
hem creat un operador energètic
municipal i metropolità que és una
alternativa a Endesa. Això ens deien
que era impossible i s’ha fet.
Però aquest operador energètic es basa en la planta de Sant
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Adrià de Besòs, on es cremen
residus, no?
Aquí hi ha una confusió. Nosaltres
hem creat una comercialitzadora
que compra energia 100% verda al
mercat energètic i la distribueix
sense generar benefici.
Però hi ha molt pocs ciutadans
que hi puguin accedir.
Bé, hem fet una primera fase on la
ciutat s’autoabasteix i ja no depèn
de l’oligopoli. I la segona fase, que va
començar al gener, pot arribar a
20.000 famílies. En els dos primers
mesos hem arribat a 1.000 famílies i
anem creixent a poc a poc. I, deixant
de banda això, amb el tema immobiliari hem duplicat ajuts al lloguer,
hem obligat els privats a fer un 30%
d’habitatge assequible, hem multat
els fons voltor per enviar un missatge directe i claríssim que no són
benvinguts... I ha funcionat perquè
hem aconseguit que la inversió immobiliària internacional que és especulativa hagi baixat. Estic molt
orgullosa que els voltors no vegin la
ciutat tan atractiva com abans.
Per tant, tornant a les crítiques
dels seus rivals, suposem que no
compartirà el que ens deia Joaquim Forn que no s’han de prometre coses que no es poden
complir.
El nostre programa té un altíssim nivell de compliment. Una altra cosa
és que algunes mesures no han
estat gaire ràpides, altres necessiten
dos mandats, altres s’han de negociar amb altres administracions... I
segur que hi ha coses que no hem
fet prou bé, que podríem haver fet
millor. Per exemple, sempre hem reconegut que amb la cultura, que és
un tema molt important per a la ciutat, no vam començar bé. Però al
final del mandat hem rectificat.
En seguretat les xifres no són
bones. Què s’ha fet malament?
Em sembla important dir que Barcelona, segons els rànquings internacionals, és una de les ciutats més
segures del món. Tenim un problema específic de furts, que és un
delicte lleu. És important situar-ho.
També hem tingut un problema de
narcotràfic, que el tenim bastant
acotat. Amb els furts tenim un problema en dos aspectes. En primer
lloc, falten Mossos d’Esquadra, perquè des del 2009 Barcelona no en té
de nous. Falta presència policial i nosaltres hem creat 600 places de la Gu-

àrdia Urbana. En segon lloc, hi ha un
tema judicial. La Guàrdia Urbana ha
incrementat les detencions un 17%
però els detinguts entren al jutjat, paguen una multa i surten perquè ara
no es considera la reincidència.
Estem parlant amb jutjats, fiscalia...
Busquem maneres que s’apliqui el
delicte continuat, perquè una cosa
és la petita delinqüència i una altra és
que vinguin grups organitzats.
Però aquesta legislació és la mateixa a Barcelona que Madrid, on
també governa l’esquerra, i allà els
delictes només van créixer un 1%
el primer semestre de l’any passat.
A Madrid tenen un índex de criminalitat més preocupant que el nostre en altres temes. I la situació dels
furts és igual a Barcelona que a tot
Catalunya, perquè falten Mossos.
No hem de fer batalla política d’això,
hem de seure i parlar. Però porto
tres consellers d’Interior i cada vegada que hi ha un canvi és algú que
s’ha de situar. Amb l’últim conseller,

“Et trobes amb
límits que no
coneixies i
competències
múltiples”
només arribar ens vam reunir i
sobre els narcopisos va dir que no
feia falta més policia. Després va reconèixer que sí que en feia falta.
Pel que fa al top manta, arribem
al final del mandat i el problema
segueix.
Hem fet avenços i s’han de valorar.
Aquí hi ha el problema, que no és
municipal, de les mercaderies falsificades. Es mouen contenidors i
contenidors que arriben pel Port o
per carretera que van a grans magatzems de l’àrea metropolitana.
Després hi ha la gestió municipal de
l’espai públic. Hem seguit actuant i
hem augmentat la confiscació de
productes. I s’han fet intervencions
cada setmana, fins i tot anant més
enllà del que ens toca, com a plaça
Catalunya, on hi havia un tema de
seguretat que és competència de la
Generalitat. Vam liderar-ho nosaltres una altra vegada.4
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“Ens ha tocat un període difícil
i crispat que no desitjo a ningú”
3En el cas de plaça Catalunya,
es va fer una actuació que segurament hauria estat difícil de
veure a l’inici del mandat...
Li tocava a la Generalitat i ho
vam liderar nosaltres. Sempre ho
hem fet, no només des d’un
punt de vista de l’espai públic,
sinó, seguint les recomanacions
del Síndic, treballant la part social, cosa que abans no es feia.
Aquesta és la gran diferència.
Durant el nostre mandat, més de
100 persones que feien venda
ambulant ara treballen en empreses i han pogut regularitzar la
seva situació. La Generalitat hauria d’estar fent molt més, sobretot en plans d’educació. I l’Estat
hauria d’assumir que hi hagi permisos de treball temporals.
Pel que fa als comerciants, amb
top manta inclòs però també en
altres qüestions, el sector ha denunciat que aquest Ajuntament
no se l’ha acabat de creure.
Aquí assumeixo que el primer any
de mandat hi va haver una manca
d’interlocució per diversos motius.

Colau, a Alamany:

“És transfuguisme
clàssic i em sorprèn
que ho faci per
Barcelona”
ERC ha incorporat Elisenda Alamany de número 2.
Què n'opina d'aquest moviment?
No em sorprèn, perquè sabíem des de fa molts mesos
que havia pres la decisió de passar-se a ERC. Això és
legítim. Però crec que no ho ha fet bé, perquè de
facto ho ha fet ocupant un escó per la nostra formació. És transfuguisme clàssic. Com a decisió personal
té dret a fer aquest pas, però m'ha sorprès que ho faci
per Barcelona. No l'he sentit mai parlar de la ciutat ni
l'he vist participar en cap iniciativa barcelonina. Desconec quin projecte de ciutat pot tenir.
Hi ha hagut crítiques molt dures des del seu partit
cap a ella, com per exemple les d'Eloi Badia o Gala
Pin. Hi ha un cert ressentiment?
Bé... El transfuguisme és lleig en general. Ha passat a
totes les formacions polítiques. Sempre hi ha algú que
decideix prioritzar les seves aspiracions personals per
damunt de les col·lectives i pren determinades decisions. És lleig perquè desprestigia la política.

“Amb cultura no
vam començar
bé però al final
del mandat
hem rectificat”
Érem nous, havíem de situar-nos i
érem un govern en minoria. Això
ho he parlat amb ells. Crec, però,
que hem millorat, tant en el seu
moment amb el pacte amb el PSC
com en el tram final del mandat. I
els comerciants han reconegut
que la comunicació ha estat molt
més fluida i hem anat avançant en
molts temes.
Sí, ens diuen que s’ha intentat
millorar.
La nostra política amb el comerç
de proximitat ha estat clara i inequívoca des del primer dia. Un
dels primers conflictes que ens
vam trobar va ser que per silenci
administratiu s’aprovaven ampliacions comercials pèssimes amb un
impacte terrible per al comerç de
proximitat. Aleshores Convergència i Unió va mirar cap a una altra
banda i va permetre l’ampliació de
l’Heron City, de la Maquinista, de
grans superfícies al passeig de
Gràcia, com ara el Zara... Nosaltres
vam fer un protocol perquè no tornés a passar. D’altra banda, en
mercats s’ha fet més inversió que
mai en reformes.

El turisme és un altre dels grans
debats. La regidora de Ciutat
Vella, Gala Pin, va dir a l’Ara que
“no hauríem de tenir turisme
creuerista perquè és com una
plaga de llagostes: devora l’espai públic i se’n va”. Ho subscriu?
L’expressió potser és massa contundent, però s’ha d’entendre que
és la regidora de Ciutat Vella, que
suporta el gruix de la pressió turística. Ella veu el patiment de la ciutadania amb l’impacte i els efectes
col·laterals d’un turisme que hem
anat regulant i ordenant. El turisme és positiu i ens encanta que
ens visitin.
Ella deia que no volia creuers.
No és que no vulguem visitants o
turistes, però s’ha de fer de manera
endreçada i sostenible. El que ens
vam trobar quan vam arribar era el
caos, la llei de la selva. Hi havia milers d’apartaments turístics il·legals
i avui no se’n parla. Era el gran escàndol. S’ha fet molta feina, n’hem
tancat prop de 5.000, hem fet inspeccions, hem posat multes innovadores que han estat un referent
per a altres ciutats, hem aprovat un
pla especial d’allotjaments turístics
que ens van dir que seria la fi del
món i hem fet un acord amb el
Port pels creuers per deixar clar
que no es pot créixer més perquè
hi ha un límit.
Gala Pin també ha explicat que
en algun moment d’aquest mandat es va plantejar dimitir. Quan
Xavier Domènech va plegar vostè
va dir que també s’ho havia plantejat. Amb quins ànims afronta la
campanya?
El meu comentari, i el de la Gala
Pin, són per intentar mostrar la humanitat de la política. De vegades
sembla que hàgim de ser robots,
però som persones. Ens ha tocat
un període polític molt difícil i cris-

el contrari. Tinc moltes ganes de
fer un segon mandat.
On feien balanç de govern era al
web ‘Barcelona en progrés’, que
han hagut de tancar. Fa quatre
anys criticava l’alcalde Trias per
barrejar la institució i el partit
en campanya. Ara sembla que li
passa a vostè...
No... Hem actuat sempre segons la
normativa. S’ha d’informar sobre
les polítiques que es fan, però si

“El problema
de seguretat
que tenim és
de furts, que és
un delicte lleu”
s’obre un període electoral i no es
pot informar sobre aquestes polítiques, doncs ho acatem.
En el cas del Pla de Barris, l’oposició diu que s’ha executat només
el 6%, vostès el 67% i els ciutadans no entenen res. En què quedem?
Parlin amb els ciutadans de Bon
Pastor, la Marina, la Trinitat o Zona
Nord a veure si noten el Pla de Barris i veuran com sí que el noten. El
6% només fa referència a la inversió en construcció, però hi ha moltes altres inversions: reforç a les
escoles amb programes culturals,
d’educació... També hi ha coses iniciades que són més lentes del que
voldríem per dinàmiques burocràtiques. Però cal seguir lluitant contra la desigualtat.

“L’expressió de
les llagostes amb
els creueristes
potser és massa
contundent”

Ha obert un canal a Youtube on
els mitjans no sortim gaire ben
parats. Tan malament ho fem?
No... [Somriu]. Em referia sobretot
al debat polític. Habitualment l’agenda política i mediàtica prioritza
molt uns temes per sobre de molts
altres que a la gent li interessen.
Això ho he comprovat amb les trobades veïnals que he anat fent. Hi
ha un dia a dia plural i amb molts
més temes.

pat amb situacions d’excepcionalitat que no les desitjo a ningú. Ha
estat un mandat molt dur amb la
DUI, el 155, l’atemptat, les manifestacions... Hi ha hagut situacions
dures i, com que ets humana, et
planteges: segur que tenint dos
fills petits he de ser aquí en primera línia? Però en cap moment
m’he penedit de ser alcaldessa. Tot

Al llarg de l’entrevista ha criticat
molt la Generalitat i també l’Estat. Aquests quatre anys li han
servit per constatar que des de
l’Ajuntament no es pot fer tot el
que es proposava?
Et trobes amb límits que no coneixies i algunes qüestions tenen
competències múltiples. Però això
no vol dir que sigui motiu per no
actuar. Nosaltres no deixem de fer
el que cal fer.<
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Successos | Denunciat per disparar i matar coloms

La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (Faada)
ha denunciat a la Generalitat un veí del districte per matar coloms amb un
fusell de perdigons. Va ser una veïna de l’acusat qui va alertar la Faada.

Denuncien dos casos més
d’abusos a l’escola Sant Ignasi
» Les víctimes són dos homes que actualment tenen 48 i 64 anys
» Fundació Jesuïtes Educació: “Ens avergonyeix no haver-ho evitat”
ABUSOS4Segueixen les denúncies per presumptes abusos de pares jesuïtes de l’escola Sant Ignasi de Sarrià. Després dels dos primers casos denunciats per dos germans que haurien patit abusos fa
35 anys de l’exdirector Lluís Tó,
que va morir, i del pare Pere Sala,
el passat mes de març dos homes
van denunciar que també van ser
víctimes d’abusos.
La primera de les dues noves
denúncies, avançada per RAC1, és
la d’un home que té 48 anys i que
a principis dels 80 hauria estat víctima d’abusos del mateix Tó i del
professor Antoni Roigé. Segons va
explicar Ignacio D.B., els abusos
s’haurien comès al despatx de Tó
i en unes colònies.
Uns dies més tard d’aquesta
tercera denúncia, un home que ara
té 64 anys va denunciar als Mossos d’Esquadra un exprofessor
seu del centre, el pare G. Segons el
seu relat, també fet a RAC1, els
abusos haurien tingut lloc a la ma-

El Projecte Generacions, Premi
Barcelona Innovació Educativa

ENSENYAMENT4El Projecte Generacions, un projecte de diferents escoles del districte ha estat guardonat amb el Premi Barcelona Innovació Educativa que
correspon a Sarrià-Sant Gervasi.
La iniciativa consisteix en
l’organització d’una visita setmanal a una residència geriàtrica per part dels alumnes de
quart i sisè de primària i segon,
tercer i quart d’ESO de les escoles que hi participen.
El projecte va començar a la
zona d’influència del CAP de
Sarrià i s’ha anat estenent. Les vi-

sites dels alumnes representen
un suport emocional per a la
gent gran que viu a les residències geriàtriques i milloren el seu
estat de salut físic i psicològic. Al
mateix temps, els joves prenen
consciència de la realitat de la
gent gran en una societat cada
vegada més envellida.
Els Premis Barcelona Innovació tenen com a objectiu principal reconèixer i promoure els
projectes innovadors i de renovació pedagògica. En total s’han
premiat 17 projectes del conjunt
de la ciutat.

L’escola Sant Ignasi, en el punt de mira per presumptes abusos. Foto: Arxiu

teixa escola l’any 1965, quan ell tenia 12 anys.
En paral·lel, els germans que
van fer públics els primers casos
van presentar a finals de març una
denúncia a l’Arquebisbat de Barcelona, que enviarà la documentació al Vaticà perquè pugui començar la investigació canònica.
Un dels dos germans també va formalitzar la denúncia policial, ja
que encara no ho havia fet.
Els casos, però, no s’acaben
aquí, ja que tres dones han expli-

cat que haurien patit tocaments
per part del pare Tó.

L’ESCOLA HO INVESTIGA
Per la seva banda, la Fundació Jesuïtes Educació explica que té
una investigació en marxa i detalla que han entrevistat 19 persones que s’han posat en contacte
amb l’escola. A banda, demanen
perdó “pel sofriment que alguns
jesuïtes han infligit” i afegeixen
que els “avergonyeix” no haver-ho
“sabut evitar en el passat”.

Eduard Iniesta serà a Luz de
Gas en el marc del Barnasants

MÚSICA4El compositor i concertista de guitarra i instruments de doble corda de la Mediterrània, Eduard Iniesta, oferirà un concert a la sala Luz de
Gas el pròxim 12 d’abril, a partir de les nou del vespre, en el
marc del festival Barnasants.
Iniesta presentarà per primer cop el seu nou treball discogràfic ‘White Hole/Forat
blanc’’, on publica cançons i
composicions a través de me-

lodies emotives, lletres impactants i tocs de virtuosisme.
Amb la mandola, la guitarra i
la seva veu com a principals armes, Iniesta ha creat el seu treball més personal i colpidor
flirtejant de nou amb l’electrònica, tal com ja va fer a
‘Òmnibus’. Una vegada més,
aquest artista nascut a les
Corts demostra la seva entrega a la música i la seva absoluta
llibertat artística.

Frenat el projecte per fer
pisos a Can Raventós

HABITATGE4El projecte per
construir pisos a Can Raventós ha
quedat aturat, tal com ha avançat
Betevé, després que la promotora Bigdal 5.000 S.L hagi decidit
frenar el projecte.
La decisió de la promotora
arriba després que a mitjans de febrer l’Associació de Veïns de Sarrià s’oposés al projecte, que contempla tres blocs de pisos al jardí d’aquesta finca privada on hi ha
una casa del 1848 que forma
part del catàleg d’edificis històrics
de la ciutat. Això va provocar
que l’entitat veïnal i les comuni-

tats de veïns contigües presentessin al·legacions al projecte
amb l’argument que no es preservava la casa catalogada. La
proposta dels veïns és que l’Ajuntament transfereixi una part
del sol edificable a una altra finca i així Can Raventós no quedaria afectada.
Ara, doncs, la promotora ha dit
que estudiarà les al·legacions, tot
i que, si el projecte actual és conforme a la llei, té la intenció de tirar-lo endavant. És el segon cop
que el projecte s’atura després que
els veïns ja el van frenar el 2016.
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Adeu a Príncep d’Astúries: Riera
de Cassoles ja és una realitat
NOMENCLÀTOR4Veïns de l’antiga avinguda Príncep d’Astúries van donar la benvinguda el
passat 31 de març a la nova avinguda de la Riera de Cassoles
amb una petita festa, amb vermut inclòs, que va servir per fer
el canvi de placa. El nom recupera la denominació de la riera
de Cassoles, la frontera natural
amb l’antic municipi de Gràcia,
que coincideix amb el traçat actual del carrer.
El canvi de nom d’aquesta
avinguda arriba després d’una
reivindicació veïnal liderada
per la Plataforma Riera de
Cassoles, fundada el 2015 i que
va aconseguir recollir més de
5.000 firmes. Posteriorment
els consells plenaris de Gràcia
i de Sarrià-Sant Gervasi hi van
votar a favor. Aquest canvi de
nom ha estat criticat per un

El president de la
Generalitat, Quim
Torra, va assistir
a l’acte d’inauguració
grup de veïns que formen part
de la Plataforma Príncep d’Astúries Veïns i Comerciants.

El moment de la inauguració de la nova placa. Foto: Districte

A la festa d’inauguració hi va
assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, que va aparèixer per sorpresa. Torra és veí
de l’avinguda. També hi van ser
el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, el diputat d’ERC
Gerard Gómez del Moral i el
candidat a conseller de districte per la CUP Bernat Julià
OBRES ACABADES
L’estrena de l’avinguda de la
Riera de Cassoles va coincidir
amb la finalització de les obres
per transformar la via, que ha
guanyat espai per als vianants i

ha limitat una mica la presència
de cotxes. El nou disseny del carrer fa que tingui unes voreres
més amples i diferents zones
noves d’estada. També hi ha
més passos de vianants i més arbrat i vegetació.
Pel que fa als carrils de circulació, s’ha passat de quatre a
tres: dos de baixada –un per a
autobús i un per a cotxes– i un
únic carril de pujada compartit
per a cotxe i autobús. Per últim,
també s’ha millorat la il·luminació i s’ha col·locat un nou
paviment que redueix la contaminació acústica.

líniasarrià.cat

Sant Gervasi incompleix
el límit de contaminació legal

MEDI AMBIENT4Al conjunt
de Barcelona hi ha dues estacions de mesura de la contaminació de l’aire que incompleixen els límits legals de partícules contaminants de diòxid
de nitrogen (NO2) a l’ambient.
Una d’elles és la de GràciaSant Gervasi. L’altre és la que
hi ha a l’Eixample.
La directora de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la
Generalitat, Mercè Rius, va explicar a mitjans de març, durant
una conferència sobre la qualitat de l’aire en l’àmbit europeu,
que en els darrers anys hi ha hagut una tendència positiva.

En el cas de l’estació de
Gràcia-Sant Gervasi també hi
ha hagut una reducció de la
contaminació però es continua sobrepassant el límit legal,
ja que la xifra de micrograms
per metre cúbic és de 46, quan
el límit anual és de 40 micrograms. L’any anterior la xifra
era de 52 micrograms. Per tant,
s’ha millorat però no de forma
suficient.
L’origen del diòxid de nitrogen és la combustió que
genera el transport terrestre,
aeri i marítim i pot provocar
problemes d’inflamació de les
vies respiratòries.
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Alerta pels nivells d’amiant
La FAVB demana a l’Ajuntament i la Generalitat que actuïn per eliminar aquesta substància

Foto: Nazaret Romero / ACN

SALUT PÚBLICA/ La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona va denunciar el
passat 26 de març els alts nivells d’amiant
que existeixen a diversos indrets de la ciutat. L’acte va tenir lloc al Casal del barri Pou
de la Figuera i forma part del Fòrum Veïnal
‘Contaminacions ocultades’. La reivindicació va ser inclosa a dues cartes públiques
dirigides a l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat. Des de la FAVB es demanen
mesures efectives per lluitar contra l’amiant
per part de les institucions públiques.
El 2028 acaba el termini per a l’erradicació total de l’amiant, segons les resolucions adoptades pel Parlament Europeu.
Així, la Federació es fa ressò d’aquest termini i demana rapidesa a l’hora d’actuar
per eliminar l’amiant a la ciutat. Per aconseguir-ho, la FAVB exigeix disposar d’un
protocol que validi la solvència tècnica de
les persones encarregades de les inspeccions d’amiant, un Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA), un certificat per a treballs
lliures d’amiant i l’eliminació immediata
d’aquest mineral als edificis públics. D’altra banda, consideren que la normativa estatal és molt laxa i volen que s’endureixi i
que es prevegi un règim sancionador. A
més, volen habilitar les subvencions dels
treballadors i establir mesures de reparació a les persones afectades per les conseqüències de l’amiant.
NO CONFIEN EN L’AJUNTAMENT
Des de la FAVB han expressat una gran
preocupació pel Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA) que està preparant l’Ajuntament. Asseguren que serà poc rigo-

Els estudiants es planten
en contra del canvi climàtic
MANIFESTACIÓ/ Aproximadament 2.000 estudiants es
van manifestar el passat 15 de març en contra del canvi
climàtic. La protesta es va celebrar des de la plaça de la
Universitat fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants
van demanar mesures urgents per aturar el canvi climàtic i l’escalfament global. ‘No existeix un planeta B’, ‘Hi ha
més plàstic que sentit comú’ o ‘Emergència Climàtica’ van
ser alguns dels lemes més repetits durant la manifestació. L’acte es va fer paral·lelament a una vaga d’estudiants,
que el mateix dia es va celebrar a diverses ciutats del món.
Aquesta vaga forma part del moviment ‘Fridays for Future’
(Divendres pel futur, en català), una iniciativa creada per
l’estudiant sueca Greta Thunberg que ha estat un autèntic
fenomen viral a les xarxes socials. En total, la protesta internacional ha sumat estudiants de 89 països que s’han
sumat a la reivindicació per cuidar el planeta.
La vaga en contra del canvi climàtic també ha tingut
repercussió a les escoles, on s’han fet casserolades i s’han
llegit manifestos en favor d’un futur sostenible a la Terra.
L’objectiu dels actes és conscienciar els polítics de la situació
d’emergència que s’està vivint al món a causa de la contaminació, la desforestació i l’excessiu consumisme. Es demana que es parli amb experts i científics de la matèria
per a impulsar mesures que salvin el planeta.

rós i que no creuen que mai s’arribi a fer
un cens precís i real sobre la situació de l’amiant a Barcelona. També remarquen que
a la ciutat no es compleixen els protocols
adequats sobre la retirada d’amiant a les
obres públiques. D’altra banda, demanen
a l’Ajuntament que faci complir la legislació vigent a les obres de reforma, rehabilitació i enderroc en els edificis privats.
L’AMIANT AL METRO
Els problemes amb l’amiant no són exclusius dels edificis sobre la superfície. Un treballador del metro ha estat diagnosticat
recentment d’asbestosi, una malaltia greu
provocada per l’exposició a l’amiant. Des

La FAVB diu que el Cens
d’Edificis amb Risc
d’Amiant serà
poc rigorós
del Comitè d’Empresa de TMB han denunciat la situació, al mateix temps que també
han apuntat que la mort d’un treballador
jubilat també podria estar relacionada
amb l’exposició a l’amiant. Actualment fins
a 20 treballadors del transport subterrani
podrien tenir problemes de salut relacionats amb els efectes de l’amiant. A finals
de gener TMB va reconèixer que 12 treballadors estan afectats per l’exposició a
aquesta substància.

El futur del CAP Raval Nord
segueix sense solució
EQUIPAMENTS/ El Ple de l’Ajuntament del passat 29 de
març no va servir per solucionar el conflicte pel futur del
CAP Raval Nord. La votació que havia de servir per decidir si es revocava la cessió de la capella de la Misericòrdia
al Macba es va retirar finalment de l’ordre del dia després
que la regidora Gala Pin argumentés que només Barcelona En Comú i la CUP hi votarien a favor.
El Ple sí que va aprovar una proposta d’ERC per
apostar per la construcció, en un solar annex al Macba, que
ha ofert la Diputació. Tot i això, des de la plataforma CAP
Raval Nord Digne van mostrar la seva preocupació per les
“presses” que representa aquesta aposta, que tampoc acabat de convèncer el CatSalut. En paral·lel, des de la plataforma van deixar clar que seguiran amb l’ocupació de
la Misericòrdia fins que hi hagi una “solució definitiva”.
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Els llogaters es preparen per protestar
contra les pujades dels preus
HABITATGE/ La manifestació en
contra dels lloguers abusius escalfa motors de cara al pròxim 6
d’abril. La protesta, convocada
pel Sindicat de Llogaters i que
durà per lema ‘Punxem la bombolla’, ha rebut el suport de la Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona. Arrencarà des dels
Jardinets de Gràcia a les sis de la
tarda i es preveu una gran assistència per reclamar un preu just
de l’habitatge i mesures polítiques per aturar les pujades de
preu del lloguer.
Des del Sindicat de Llogaters
denuncien que actualment no hi
ha cap mena de barrera per als
especuladors, cosa que provoca
l’augment de preu dels contractes de lloguer. Denuncien la indústria immobiliària i turística
com a principals causants que es
disparin els preus i demanen solucions pel “drama social” que genera aquesta tendència. En
aquest sentit, recorden que s’executen 165 desnonaments per via
judicial cada dia, el que suposa
un cada cinc minuts. De la mateixa forma, protesten contra l’acumulació d’habitatges que,
diuen, porten a terme els especuladors.
NOVES MESURES
Davant d’aquesta situació, des
del Sindicat de Llogaters exigeixen “punxar la bombolla” especulativa del lloguer i demanen als
veïns de Barcelona una gran concentració per reivindicar-ho. Així,
reclamen una sèrie de mesures
per aturar l’augment dels preus.

Demanen uns preus assequibles
per a la renda mitjana dels inquilins, que els contractes siguin
estables i que es renovin automàticament excepte en casos de
necessitat personal o familiar. A
més, aquests contractes haurien
de ser regulats per evitar la intermediació de les immobiliàries.
D’altra banda, reclamen aturar
per complet tots els desnonaments si no existeix una alternativa, així com augmentar la
construcció d’habitatges socials.
En el tema fiscal, demanen l’expulsió dels fons voltors, als quals
assenyalen com a punta de llança

LLOGUER/ La FAVB va reclamar a
finals de març a la Generalitat que
faci contractes de lloguer de llarga durada als llogaters de la finca
del carrer n’Arai 3, al barri Gòtic. En
un acte celebrat el dia 27 a la plaça de George Orwell es va exposar el cas que pateixen els veïns d’aquest bloc. Actualment, la Generalitat és la propietària de l’immoble, a través d’una herència intestada després de la mort de l’antiga propietària. L’edifici es va vendre a un fons d’inversió i la Fundació Hospital Clínic va aparèixer
com a hereu legítim, fet que va
desencadenar un litigi judicial encara en marxa. La situació ha provocat un gran desconcert als veïns.

Tot a punt per a la
47a Assemblea
de la FAVB

Es reclama
un preu just de
l’habitatge i aturar
els desnonaments

VEÏNS I BARRIS/ ‘Barris cuidats,
ciutat vivible’. Amb aquest lema,
la FAVB celebrarà la seva 47a assemblea anual el pròxim 6 d’abril.
L’acte tindrà lloc al Centre Cívic
Can Clariana Cultural, al barri de
Congrés-Indians del districte de
Sant Andreu.
Un any més, com ja és costum, la FAVB tornarà a centrar el
debat de l’assemblea sobre el
preu i les condicions del lloguer,
l’expulsió de veïns dels barris, els
desnonaments i les opcions per
a un habitatge digne. El passat
mes de febrer ja es va presentar
el document ‘El dret a l’Habitatge:
mesures ineludibles’ com a guia
relacionada amb el tema.

de la bombolla i l’eliminació de
totes les figures d’evasió fiscal de
l’Impost de Societats i l’IRPF.
Un altre gran front obert és el
dels pisos turístics, que provoquen la pujada dels preus dels
lloguers i l’especulació urbanística, segons el Sindicat. Asseguren que a Barcelona hi ha molt
mala gestió del turisme i que impacta negativament a la vida dels
habitants de la ciutat. De la mateixa manera, consideren clau
que s’eliminin els pisos turístics
per a ampliar l’oferta d’habitatge
destinada als veïns.

L’avinguda dels Quinze del barri
de Vilapicina torna a ser una realitat
MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de Vilapicina i la Torre Llobeta va viure el passat 9 de
març un dia molt especial per a la memòria històrica i la lluita social de Nou Barris. El
dia va servir per celebrar i fer efectiu el
canvi de nom de l’avinguda de Borbó per
l’avinguda dels Quinze i per inaugurar la
placa que recorda la històrica Associació de
Veïns de 9 Barris, al barri de Torre Baró.
La jornada va arrencar a dos quarts
d’onze del matí amb un acte a la pèrgola
de Costa i Cuixart, que va incloure una xocolatada. La iniciativa per canviar el nom
d’aquesta avinguda va sorgir de l’Associació de Veïnes i Veïnes de Torre Llobeta-Vilapicina i la Taula de Nou Barris per la
República. Per justificar el canvi en el nomenclàtor, les entitats van recordar que a

La FAVB demana
nous contractes
estables a n’Arai 3

la cruïlla entre l’avinguda de Borbó i el passeig Maragall hi havia la parada del tramvia 46. El bitllet del viatge tenia un preu de
15 cèntims, que és l’origen d’aquest nom
popular que ara ha passat a ser oficial. El
nom d’avinguda de Borbó va ser escollit
pel règim franquista l’any 1942.
Més tard es va fer el segon acte, que va
tenir lloc a l’avinguda Escolapi Càncer, i que
va servir per estrenar la placa d’homenatge
a l’AV de 9 Barris. La iniciativa va sorgir de la
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris, l’Arxiu Històric de Roquetes i la Taula de la Memòria Històrica i serveix
per reconèixer la tasca de l’entitat, que va
néixer el 1970 amb el nom d’Asociación de
Vecinos del sector Vallbona-Torre Baró-Trinidad per combatre l’especulació urbanística.

Proposen
agroecologia a la
Solana de Collserola
ECOLOGIA/ ’Ruralitzem’ proposa
aplicar l’agroecologia a la Solana
de Collserola per regenerar-la ambientalment. Aquesta xarxa d’entitats promotores de l’agroecologia urbana ha presentat quatre
projectes que consisteixen a crear un bosc comestible a Font Baliarda, recuperar la bassa gran de
la vall de Can Masdeu, introduir cabres blanques de Rasquera per netejar el sotabosc i que joves o persones en risc d’exclusió social es
dediquin a fer tasques de treball
forestal. Així, s’assoliria la recuperació del paisatge natural, la prevenció d’incendis, milloraria la
biodiversitat i es recuperaria el patrimoni, segons Ruralitzem.
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La popular barbacoa de Sarrià que organitza l’Eix Sarrià viurà una nova edició el
6 d’abril. Un cop més els veïns podran tastar aquesta magnífica carn de vedella
que s’haurà anat rostint des de la nit abans. Cada broqueta costarà dos euros.

Artadi acusa l’Ajuntament
de“no escoltar el sector privat”
ELECCIONS4Els esmorzars que
estan organitzant els representants del comerç local, la Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta, amb els diferents candidats a l’alcaldia van tenir el 28
de març Elsa Artadi, número
dos de la candidatura Junts per
Catalunya, com a convidada.
Durant la seva intervenció
Artadi es va mostrar molt crítica amb el govern de Barcelona
En Comú, a qui va acusar de “no
escoltar el sector privat” i va lamentar que “no està havent-hi
col·laboració público-privada,
perquè no hi ha diàleg”. La número dos de Junts per Catalunya va destacar dos reptes que, segons ella, afronta el sector del comerç. El primer seria la seva
adaptació a les condicions actuals del mercat i com aquest s’hi
ha d’adaptar per seguir sent
competitiu, mentre que l’altre és
“com gestionar i millorar els
milions de desplaçaments basats
en comportaments absurds”.
Pel que fa al Top Manta, una
de les qüestions que aixeca més

Artadi, durant la seva intervenció als Esmorzars amb el Comerç. Foto: ACN

polèmica entre els comerciants,
Artadi va apostar per fer una
“contenció” a causa de les dificultats per erradicar-lo. A més,
va criticar que Colau “justifiqui” aquesta pràctica perquè
està “condemnant els més vulnerables”. “És un problema social evident al qual s'ha de donar
una sortida social, però no és que

cadascú faci el que vulgui”, va
concloure.
LA PROMESA DE COLAU
Tres dies abans d’Artadi, la protagonista de la trobada va ser l’alcaldessa Colau, que va prometre
30 milions d’euros per rehabilitar 150 locals comercials, que
també tindrien lloguer assequible.

Les rendes dels locals dels eixos
de Sant Gervasi i Sarrià creixen

ESTUDI4Els locals dels eixos comercials secundaris de la ciutat
van incrementar les seves rendes
durant el segon semestre de l’any
passat, segons un informe de la
consultora Forcadell.
L’informe destaca que el de
Sant Gervasi, conegut com a
Barnavasi, és un dels eixos on
van incrementar més les rendes
dels locals. De fet, la variació respecte del primer semestre del
2018 va ser del 9,3%, en la seva
primera línia, i del 4,2% en la
seva segona línia. L’informe destaca el bon funcionament de la
zona comercial de la Rotonda,
amb un 100% d’ocupació. En

comparació amb altres eixos,
destaca per l'especialització i la
qualitat, i té un alt percentatge de
locals dedicats als sectors Moda
i Llar: el 25% del total.
Pel que fa a Sarrià, la seva segona línia, que encara té preus
força assequibles segons l’estudi,
s’està revalorant i, respecte del
primer trimestre del 2018, va registrar una variació del 9%. D’altra banda, l’eix sarrianenc, segons un estudi de l’Ajuntament,
és el pol comercial de Barcelona
que rep una freqüència més alta
de visites: el 53% dels enquestats
d'aquesta zona acudeixen a l'eix
comercial pràcticament cada dia.
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Inclusió | Acaba la 4a edició de la jornada Junts x Créixer

Entre els dies 2 i 4 d’abril es va celebrar la quarta edició de la jornada Junts x Créixer,
en la qual centenars d’alumnes de tercer i quart de Primària van compartir estones de
joc amb nens i nenes de la seva edat d’algunes escoles d’educació especial del districte.

L’Handbol la Salle es juga la
permanència en tres partits
» UE Sarrià, Sant Cugat i Montcada seran els últims rivals del curs
» Cinc equips continuen immersos en la lluita per evitar descendir
Pau Arriaga
LA BONANOVA
Ara sí que ha arribat l’hora de la
veritat. L’Handbol la Salle Bonanova es jugarà la possibilitat de no
perdre la categoria, de seguir per
segon curs consecutiu a la Primera Nacional masculina, en
tres jornades apassionants entre
la recta final d’aquest mes i el primer cap de setmana de maig.
El calendari, d’alguna manera, somriu el conjunt de la Bonanova, ja que dos d’aquests tres
enfrontaments seran a casa (en
total, l’equip haurà jugat quatre
dels cinc darrers enfrontaments
al Poliesportiu de la Salle). Un total de cinc conjunts estan immersos en aquesta batalla frenètica per no baixar.
Després d’estrenar el mes rebent el CH Palautordera, l’equip
rebrà un dels aspirants al títol, la

La recta final de temporada serà apassionat. Foto: HLS

Unió Esportiva Sarrià de Ter,
que passarà per la Bonanova el
pròxim dissabte 13 a un quart de
set de la tarda. Després d’aquest
examen, l’equip gaudirà d’uns
dies de descans (el tercer cap de
setmana del mes no hi haurà
partits, en l’aturada de cada any
per Setmana Santa), mentre que
el darrer desplaçament de la
temporada 2018-19 serà el dis-

sabte 27 a la pista del Sant Cugat,
un equip que no té opcions de
lluitar per l’ascens però que té la
permanència assolida de forma
matemàtica.
L’últim matx del curs, on podria decidir-se tot, serà el dissabte
4 de maig, de nou a casa, quan la
Salle rebrà el CH la Salle Montcada, que ja podria tenir resolta
la seva permanència.

El CP Sarrià, a punt de
certificar la seva salvació

Encara falten set jornades perquè s’acabi
la lliga (hi haurà partits fins al darrer cap
de setmana del mes de maig),
però l’objectiu del CP Sarrià, la
permanència a Segona Catalana,
podria quedar encarrilat fins i tot
abans que s’acabi el mes.
El conjunt de Marc Fernández, que només va perdre un partit durant el mes passat (1-0 a Badalona contra la Unificación Lle-

fià) afrontarà dos partits en poc
més de quatre dies abans de l’aturada de Setmana Santa: el dimecres 10 els parroquials visitaran la UE Mollet, mentre que només 72 hores més tard rebran el
Young Talent de Badalona a la
Vall d’Hebron.
L’últim partit del mes, el dia
28, serà un derbi contra el Sant
Andreu Atlètic al Narcís Sala,
mentre que el primer repte del
maig serà contra l’Europa B.

Rècord masculí i femení
en la 41a Marató de Barcelona

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

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

Masip i Bertholet repeteixen
triomf al Cros de Can Caralleu

ATLETISME4Cursa nova, guanyadors clàssics. Sergi Masip i
Florence Bertholet van guanyar
la 19a edició del Cros de Can Caralleu, que es va disputar el passat 23 de març. Aquests corredors
van ser els més ràpids en la distància de 17 quilòmetres, mentre
que Carles Montllor i Laura Fernández van guanyar la prova de
vuit quilòmetres en una prova
que va reunir uns 600 atletes.
Sense Jordi García en aquesta ocasió, el principal rival de Masip va ser Txia Armadàs. El campió va completar el recorregut en

una hora, 16 minuts i 26 segons
(una marca millor que la de l’any
passat), 12 segons abans que el
seu rival. El tercer en discòrdia va
ser Manu Raventós.
Bertholet, per la seva banda,
va acabar el recorregut en una
hora, 38 minuts i 39 segons, i va
estar acompanyada al podi per
Inés Mota i Elisabet Cartoixa.
Pel que fa a les proves curtes,
Montllor va estar acompanyat al
calaix per Èric Loré i Óscar Morillo, mentre que al podi femení
hi havia Fernández, Irati Azkargorta i Mireia Lancho.
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| Steel Division 2
Aquest joc d’estratègia està centrat en les principals batalles del front oriental durant la Segona
Guerra Mundial. Comanda unitats soviètiques o alemanyes en multitudinaris combats.

Famosos

No t’ho perdis

L’actor, director i guionista Santiago Segura és a Barcelona, on actua a l’obra ‘El sentido del humor. Dos tontos
y yo’, juntament amb els seus dos companys de professió i amics, Florentino Fernández ‘Flo’ i José Mota.
Amb el seu característic humor negre i sarcàstic, Segura serà al Teatre Coliseum fins al 7 d’abril. L’obra
tracta sobre el sentit de l’humor i les diverses
branques des d’on es pot entendre i desenvolupar. Nascut al barri madrileny de Carabanchel,
Santiago Segura va saltar a la fama el 1998
amb ‘Torrente, el brazo tonto de la ley’, on
encarnava un policia masclista, racista i franquista. La seva particular visió d’una societat
espanyola casposa, rancia i antiquada va enamorar al públic i José Luis Torrente es va
convertir en tota una icona social. La pel·lícula va ser tot un èxit a les sales espanyoles i
n’ha arribat a estrenar fins a cinc parts.

En honor a Stan Lee
La 37a edició del Còmic Barcelona (anteriorment Saló Internacional del Còmic de Barcelona) arriba amb una duració ampliada; del 5 al 7 d’abril. Com sempre, hi haurà lloc per a exposicions, xerrades i activitats diverses que han fet del Còmic Barcelona tota una referència internacional del sector. El principal
objectiu enguany és oferir activitats professionals per als treballadors del món del còmic i propostes lúdiques per als aficionats. Barbara Yelin, Daniel Clowes o Ana Galvañ són alguns
dels noms propis que assistiran a aquesta edició. Tot això recordant al gegant de la indústria, Stan Lee, mort recentment.

Llibres

?

S A N T I A G O

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

S E G U R A

Ser actor i director de ‘Torrente’

Critica la societat espanyola amb humor negre i sarcasme

Actuar en una obra al Teatre Coliseum

QUÈ HA FET

‘El sentido del humor. Dos tontos y yo’, fins al 7 d’abril

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Els seguidors valoren positivament l’obra

L’artista agraeix l’èxit de l’espectacle i l’actitud del públic

Música

Pelis i sèries

Barcelona Secreta
Xavi Casinos

El despertar de la primavera
Marc Vilavella

La voz dormida
Ebri Knight

La caiguda de l’imperi americà
Denys Arcand

La llibreria Jaimes de Barcelona va acollir el 2 d’abril la presentació del llibre
‘Barcelona Secreta’, del periodista i escriptor Xavi Casinos. El llibre dona continuïtat a ‘Barcelona. Històries, curiositats i misteris’, publicat el 2016. L’origen
de l’obra és la sèrie d’articles ‘Barcelona
Secreta’, que Casinos publica a La Vanguardia des de l’any 2014.

Els tabús sobre la sexualitat humana i
l’erotisme són el centre d’aquest musical pop-rock. El jove Melchior descobreix un nou món gràcies als llibres, i
el seu company de classe, Moritz, comença a sentir-se pertorbat pels somnis eròtics que acostuma a tenir cada
nit. Es pot veure fins al 28 d’abril al Teatre Victòria.

El grup maresmenc commemora el
80è aniversari del final de la Guerra Civil amb aquest EP. Les quatre cançons
del disc tracten sobre la lluita antifeixista republicana, el front popular i la memòria històrica. Compta amb diverses
col·laboracions, com la de Gemma Humet. Ebri Knight recorda així la caiguda
final de la Segona República.

Un jove intel·lectual i doctor en filosofia presencia un atracament fallit i troba dues bosses plenes de diners. El dilema que se li planteja és clar: abandonar-les o agafar-les. La pel·lícula tracta
sobre la corrupció del sistema, les desigualtats socials i la crisi econòmica
amb un toc filosòfic que planteja a l’espectador preguntes incòmodes.
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Cultura
DISSABTE 4 DE MAIG
20:30 La companyia BCN City Ballet presentarà el seu darrer espectacle escènic, Consagració
de la Primavera. Les entrades costen 10 euros. / Centre i Teatre de Sarrià.

Eduard Iniesta arriba a Luz de
Gas en el marc del Barnasants
Divendres 12 d’abril a les 21:00

PROPOSTES
Tallers

Carmen Llorente
coordina un curs d’anglès
Tots els dimarts a les 11:00

La professora Carmen Llorente coordina, des del passat dia 2, un curs d’anglès que s’allargarà fins a la segona setmana del mes de juny. / Centre Cívic
Can Castelló.

DILLUNS 8 D’ABRIL
17:30 Darrera sessió del curs Aprèn a editar imatges amb el mòbil, que es va posar en marxa
durant l’última setmana del passat mes de
gener. Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia.
/ Centre Cívic l'Elèctric.
El compositor i concertista presentarà el seu nou treball discogràfic ‘White Hole/Forat blanc’, on publica cançons
i composicions a través de melodies
emotives. / Sala Luz de Gas.

DES DEL 24 D’ABRIL
19:00 El pròxim dimecres 24 arrencarà el curs
Il·lustració creativa, que tractarà diferents estils, com la il·lustració infantil, l'humor o la
caricatura. El coordinarà Ricardo Hermida. /
Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán.

Exposicions

FINS AL 13 D’ABRIL
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà visitar la mostra Inconvencional exposició col·lectiva, en la qual joves del barri mostren els inconvenients de la societat capitalista. / Espai
Jove Casa Sagnier.

FINS AL 30 D’ABRIL
Matí-Tarda Pinceladas de imaginación y misterio
és una col·lecció pictòrica inspirada en els relats i poemes de l'escriptor Edgar Allan Poe
realitzada pel pintor barcelonès Maren Pérez.
/ Centre Cívic Sarrià.

Infantil

Pengim-Penjam farà una
narració amb els tres porquets
Dimarts 9 d’abril a les 17:30

L’espectacle de titelles El llop cantaire
dels tres porquets i la Caputxeta arriba
a càrrec de Pengim-Penjam. / Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall.

Esports
DISSABTE 13 D’ABRIL
18:15 Partit d’handbol corresponent a la vinti-vuitena jornada del grup D de la Primera Nacional masculina entre la Salle i la UE Sarrià
de Ter. / Poliesportiu la Salle Bonanova.

El CP Sarrià rebrà un Young
Talent en hores baixes
Dissabte 13 d’abril a les 17:30

DIVENDRES 5 D’ABRIL
18:00 Un, dos, tres... conte! serà la pròxima narració del cicle Lletra petita - Sac de Rondalles
que anirà a càrrec de la contacontes Susagna Navó. L’entrada serà gratuïta. / Biblioteca Clarà.

DIJOUS 25 D’ABRIL
11:00 Un vaixell petitó serà el nom de la narració del cicle Lletra Petita - El racó dels pares que
coordinarà Lucía Barea. / Biblioteca Sant
Gervasi - Joan Maragall.

Partit de futbol de la 29a jornada del
grup 2 de Segona Catalana entre el CP
Sarrià i el Young Talent de Badalona.
/ Municipal de la Vall d’Hebron.

| 22

líniasarrià.cat

Abril 2019

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

23 |

Pàgines especials

líniasarrià.cat

Abril 2019

Sarrià-Sant Gervasi
Esquerra Republicana aprova la seva
llista per a les eleccions municipals
Els participants al 59è Congrés regional d'Esquerra Barcelona van
aprovar a finals de març la llista de
la candidatura encapçalada per Ernest Maragall amb un 91% de vots
a favor.
La candidatura d'Esquerra Republicana-Ernest Maragall Alcalde +
Barcelona-Nova/Nou Futur va presentar la seva llista sencera per a les
eleccions municipals amb una foto de
família de tots els seus integrants. El
candidat que l'encapçala, Ernest Maragall, va voler destacar l'objectiu del
seu projecte per governar Barcelona
treballant, no només per a la seva
gent, sinó per a tots els veïns i veïnes
de la ciutat: “La tria és entre el que
representa el govern de Colau i l'ambició republicana de la nostra candi-

datura. Nosaltres no només treballarem per a uns quants, per als 'nostres'. Els nostres són tots”, va afirmar
durant l'acte de presentació.
Maragall també va voler destacar
que la Barcelona real també és la que
surt al carrer i lluita per les seves necessitats: “No volem una ciutat callada o resignada. Volem una ciutat
crítica i que ens exigeixi per fer millor
les coses, perquè al costat de la protesta, la denúncia i la crítica, ha d'haver-hi solvència”.
Entre els primers noms que figuren a la llista aprovada pel congrés regional destaquen Elisenda Alamany,
en representació de Nova-Nou Futur;
Miquel Puig, de la plataforma Ernest
Margall + Bcn; la presidenta del Grup
Municipal d'ERC, Montse Benedí; el

regidor i portaveu, Jordi Coronas; la diputada al Parlament, Eva Baró; la regidora Gemma Sendra; el candidat
per la JERC, Max Zañartu, els inde-

Protegim l'últim hotel
modernista de Vallvidrera

A Vallvidrera es va celebrar el passat
diumenge 24 de març una nova jornada de portes obertes a l’antic hotel
Buenos Aires (que posteriorment va
ser la Residència Betània) del carrer
Mont d’Orsà, 31.
Plana l’amenaça que l’hotel modernista de principis del segle XX sigui enderrocat. Molts veïns i veïnes que s’hi
van acostar al llarg de la jornada per
participar en la visita guiada van admirar-ne el menjador modernista lluminós
i amb magnífiques vistes a la Barcelona
urbana, els jardins terrassats i les sanefes vermelloses esgrafiades de la façana i es van exclamar de com és
possible que pugui acabar a terra.
Aquesta joia no està catalogada.
El fet és que el catàleg de patrimoni
de Barcelona és obsolet. Fet amb presses l’any 1976, aleshores es va optar
per protegir elements singulars i no conjunts. L’excepció en va ser Ciutat Vella,
on tot el que no fos singular es va pro-

tegir amb un nivell D. Però Barcelona
tenia i té moltes altres zones que cal
considerar des del conjunt! Barcelona
té centres històrics que van més enllà
de Ciutat Vella: els de les viles que a cavall del segle XIX i XX es van anar incorporant a la ciutat, són nuclis amb
importància històrica, memorial i patrimonial, que cal tenir en compte, catalogar i protegir.
Actualment els experts (i el sentit
comú) entenen que protegir el patri-

esquerrabcn.cat/districtes

Mercè Amat

Presidenta
d'ERC SarriàSant Gervasi

moni no implica només protegir allò que
té un valor artístic singular i que explica
l’obra d’un artista prominent, sinó
també els elements i conjunts que expliquen qui i com vam ser.
Si Vallvidrera perd un altre d’aquells
edificis que van ser hotel d’aquella vila
d’estiueig, no només perdrem un magnífic edifici d’elements modernistes rellevants, perdrem un testimoni que ens
explica la identitat d’un barri i, en definitiva, de la nostra ciutat.

@ERC_SSTG

pendents Maria Buhigas, Rosa Suriñach i Pep Salas i els consellers de
districte Jordi Castellana, Marina Gassol i Jordi Fexas, entre d'altres.

El mes passat rebíem una bona notícia: la creació de la Coordinadora d’Associacions de Veïns de Sarrià-Sant
Gervasi, que agrupa les associacions
de Tres Torres, del Putxet, del Farró, de
Sant Gervasi de Cassoles, de Sant Gervasi Sud, el Turó Parc i Sarrià.
A partir d’un diagnòstic comú (la
manca d’inversió al districte per part
del govern municipal) la coordinadora
ha fet un esforç per definir les principals reivindicacions que comparteixen
totes les entitats membres per tal de
donar-los més força. Les demandes no
són noves i se centren en l’espai públic, la mobilitat, la construcció d'equipaments i l’accés a l’habitatge.
ERC Sarrià-Sant Gervasi celebra
aquesta iniciativa, que és signe de vitalitat associativa i del compromís dels
veïns i veïnes amb els respectius barris
del nostre districte. Ara bé, també cal
entendre-la com un signe de la incapacitat del govern municipal de fer avançar el districte i ens interpel·la a tots
plegats perquè assumim les demandes
i que els pròxims quatre anys suposin,
efectivament, un salt endavant.

facebook.com/ERC.SSTG
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