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El maltractament a les persones
grans és una de les formes de
violència més oculta en la nostra
societat. Tot i que en alguns ca-
sos es tracta directament de vio-
lència física, la majoria de per-
sones de la tercera edat no pa-
teixen abusos físics sinó psico-
lògics. Així es desprèn d’un in-
forme elaborat recentment per la
Diputació de Barcelona per aler-
tar d’aquest fenomen.

Amb aquest estudi, l’admi-
nistració vol treure a la llum les
agressions que pateixen les per-
sones de la tercera edat del nos-
tre entorn, un problema que so-
vint queda amagat per la de-
pendència de les víctimes.

Segons l’estudi elaborat per la
Diputació, gairebé un 70% de
les víctimes que han detectat ne-
cessiten ajuda per realitzar acti-
vitats bàsiques de la vida diària.

DESPROTECCIÓ ABSOLUTA
La Diputació, que durant el 2017
va descobrir 323 casos de mal-
tractaments a persones grans a
la demarcació de Barcelona, de-
talla que un terç de les víctimes
tenen més de 80 anys i el 15%
viuen soles. També hi ha un
36% dels casos en què la víctima
té deteriorament cognitiu. Tots
aquests elements augmenten la
vulnerabilitat de les víctimes i en
dificulten la possibilitat de de-
nunciar les agressions.

El maltractament psicològic
és el principal tipus de violència
que pateixen les víctimes, amb
més de la meitat dels casos.

També hi ha abusos econòmics
o situacions de negligència, és a
dir, casos en què no s’atenen les
necessitats bàsiques de la per-
sona gran. La violència física
està present en el 19% dels casos.

Les dones són les que més
pateixen els maltractaments, ja
que, segons l’informe, són entre
un 80 i un 90% de les víctimes
de violència a les persones grans.

Pel que fa als agressors, la
majoria formen part de l’àmbit
familiar més proper a la víctima.
En un 36% dels casos, el mal-
tractador és el fill i en un 12% es
tracta de la filla. 

Si la Diputació ha pogut de-
tectar 323 casos de maltracta-
ments durant el 2017, ha estat
gràcies al Grup de treball format
per 171 ajuntaments i 5 consells
comarcals que lluiten per acabar
amb aquesta xacra.

Una xacra a l’ombra
» La Diputació ha detectat 323 casos de maltractament a persones grans durant el 2017

» Els maltractadors formen part, bàsicament, de l’entorn familiar més proper de la víctima

Pau Massip / Clàudia Ramos
BARCELONA

La majoria de víctimes pateixen el maltractament en soledat. Foto: Arxiu

ANÀLISI4Cada cop es detec-
ten més casos de maltracta-
ment a la gent gran i cada cop
la societat n’és més conscient.
Tot i això, “no reacciona de ma-
nera tan contundent com quan
els abusos es produeixen en do-
nes o infants”, assegura Jordi
Muñoz, president d’EIMA,
l’única associació dedicada a in-
vestigar el maltractament a les
persones grans. I remarca l’ú-
nica: “Un dels problemes prin-
cipals és aquest, que ningú ho
visibilitza”, apunta. 

Muñoz creu que la solució
per aturar-ho passa per sen-
sibilitzar i treure l'estigma

negatiu que té la gent gran i
denuncia que no hi ha cap llei
que els protegeixi, a diferèn-
cia d’altres col·lectius. Potser
perquè ells no acostumen a
patir violència física. “El més
comú és l’abandonament, l’a-
profitament econòmic i l’abús,
normalment de part de fami-
liars o cuidadors, però cada
cop més de veïns o gent del ca-
rrer que se n’aprofita per ob-
tenir diners”, explica Muñoz.
Tot plegat, una “punta de l’i-
ceberg” que no acaba de des-
tapar-se. “La majoria dels ca-
sos no han sortit a la llum”,
sentencia Muñoz.

La punta de l’iceberg
que no acaba de destapar-se
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La lupa

per @Modernetdemerda 

Quedar-te amb el cinisme

Ens coneixem. Després de tants anys
llençant-nos pel cap projectes i idees,
a Catalunya ja ens coneixem els uns
als altres amb profunditat. Tots sabem
de quin peu calça qui tenim davant
nostre; i, amb una mica de sort, tam-
bé intuïm de quin peu calcem nosal-
tres mateixos. Especialment en aques-
ta política de bàndols en
què ens trobem immersos,
l'etiqueta és constant i ge-
neralitzada.

Segur que hi hauria un
ampli consens entre les fi-
les sobiranistes a l'hora de
definir l'essència de partits
com el PP o Ciutadans. Coincidiríem
en els adjectius, probablement. Són
així i aixà. Representen això i allò. I, de
la mateixa manera, segur que l'unio-
nisme té ben ubicats els conceptes que
relaciona amb els seus rivals.

Ara bé, hi ha un partit, el PSC -i so-
bretot un líder, Miquel Iceta- que ha

fet un pas més enllà, creant marca prò-
pia i diferenciant-se dels seus compe-
tidors. Iceta ha distanciat lleugerament
el seu partit de les etiquetes associa-
des als partits unionistes i se n'ha apro-
piat una de nova, un concepte amb què
juga constantment i amb el que cada
dia s'hi sent més còmode: el cinisme.

Situant com a pedra angular la
qüestió dels presos polítics, cada co-
mentari que fa referent al tema ve em-
bolcallat del més gran dels cinismes.
No els tornarem a repassar perquè tots
ells fan posar els pèls de punta. Però
l’últim, en què confessava que ell tam-
bé visitaria els presos “si no se'n fes una

lectura política errònia” i que “si sabés
que no se sabria, ja ho hauria fet”, ja
supera totes les expectatives. Escan-
dalós.

És impactant, aquesta estratègia po-
lítica de voler quedar-se amb el cinisme,
de fer onejar la seva bandera amb orgull
i determinació. I més encara quan la ma-

tèria primera utilitzada és
tan delicada, tan sensible: vi-
des privades de llibertat per
motius polítics. Vides ami-
gues, en alguns casos.

Desconec si aquesta mi-
sèria anirà a més durant les
pròximes setmanes, seran

les enquestes les que marcaran el
camí a seguir. Només sé que jugar amb
el cinisme tard o d'hora et destrueix.
Com a polític, potser, però sobretot
com a persona. Fa que ja no siguis el
mateix davant dels altres, i t'acaba fent
un altre davant del mirall. De tant bus-
car vots, Miquel, et trobaràs a tu.

Iceta s’ha apropiat d’una etiqueta nova, 
un concepte amb què juga constantment 

i amb el que se sent còmode: el cinisme

L’independentisme ha
de fer una lectura críti-

ca dels fets, però trobo
inconcebible que alguns estiguin cons-
truint un relat apressat de fi i conclu-
sió del conflicte mentre les instàncies
de l’estat de dret espanyol continuen
abusant de la seva posició i hi ha pre-
sos polítics. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Tiempo habrá para glo-
sar a Joaquim Maria Pu-

yal, o lo que aportó al
Barça y a la normalización del catalán
en las retransmisiones deportivas. Pero
me quedo con su elegancia y señorío.
Ejerció de periodista de verdad: sin
dañar, sin amarillismos... Eso hoy es im-
pensable.

Fer primàries és re-
pensar el model i esta-

blir dinàmiques de radi-
calitat democràtica en la tria dels nos-
tres representants. És ampliar la base so-
cial perquè estàs dient a tothom parti-
cipa, ets important. És evolucionar cap
al país que volem. No és fer una llista
perquè sí.

El ejemplo de @ope-
narms_fund enorgulle-

ce a Barcelona e interpe-
la a Europa y sus Estados. Los millones
dedicados a levantar muros y militari-
zar fronteras deben destinarse ya a re-
vertir el “efecto expulsión” y acoger a
quienes huyen de la barbarie. Es ur-
gente y es posible.

@G_Pisarello@lluisgibert@cescamat @vonmarius1899

Els semàfors

Generalitat
La Generalitat ha tret a subhasta 46 im-
mobles, entre els quals hi ha un local del

Farró. L’operació ha provocat les pro-
testes del col·lectiu Aturem la Subhasta,

que demana que el local sigui per a les
entitats i col·lectius joves del barri. 

pàgina 8

Janet Sanz
L’AVV Tres Torres s’oposa al traçat de la

nova línia de bus V9, ja que diuen que
passa per carrers saturats. La regidoria

de Mobilitat de Janet Sanz diu que l’ob-
jectiu és impulsar el transport públic en-
tre els alumnes de les escoles de la zona.  

pàgina 8

Jaume Asens
Els veïns de Sant Gervasi-Galvany po-

den gaudir des de principis de mes d’un
nou espai verd, el jardí de la finca muni-
cipal de Can Ferrer. Durant la inaugura-

ció, el regidor Asens va destacar que
l’espai s’ha recuperat gràcies als veïns. 

pàgina 8
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Sempre m’ha meravellat la ca-
pacitat dels espanyols de defen-
sar una idea, a capa i espasa, per
més que els segles hagin demos-
trat la seva absoluta inviabilitat.
Em refereixo a la “unidad de Es-
paña”, bé suprem de l’espanyo-
lisme, ja sia de dretes o d’es-
querres. És clar, d’”unitats” n’hi
ha moltes: les que es desitgen
(com quan et cases), les que in-
teressen (com quan muntes un
negoci amb un soci) o aquelles
que et vénen imposades i que les
has d’entomar com puguis. És
ben cert que, ara per ara, la “uni-
tat” que ens ofereix Espanya ni la
desitgem, ni ens interessa, ni es-
tem disposats a sotmetre’ns-hi.
El cas és que Espanya continua
aferrada a un projecte que no-
més ha portat maldecaps a tot-
hom. Pitjor encara, en nom de la
“unidad de España” es va justifi-
car un alçament militar, una gu-
erra civil i quaranta anys de dic-
tadura. I avui què? Doncs que
Espanya continua fidel a la tra-
dició i pobre del català que no
vulgui ser espanyol, monàrquic,
ni jurar la Constitució, que ja pot
comprar un bitllet d’avió a Brus-
sel·les, Suïssa o Escòcia si no vol
acabar engarjolat.

Per Espanya
per Salvi Pardàs

L’aclaparadora angoixa
per Francesc Reina 

Aviat els mitjans es faran res-
sò d'aquesta tradició ja ben co-
neguda com són les festes dels
sanfermines. Però aquesta
breu commemoració té, com
molts altres esdeveniments,
els seus més ardents segui-
dors i, també, detractors. Les
males llengües adverteixen
que es tracta d'un escenari
muntat... Després de l’aparent
pàtina d'antiguitat, apareixen
per captar turistes i quedar-se
els seus diners.

El món de la festa és fran-
cament complex: “Festa de
sang per a un poble rude i fa-
nàtic”, va escriure Pío Baroja.
Gairebé ningú la qüestiona,
ni tan sols els abertzales: “Cal
distingir entre risc i aventura”,
diuen. Els sanfermines és un
monument a la contradicció. A
Iruña, durant les festes, s'aug-
menta el nombre de serveis
municipals de nens, d'objectes
perduts i de desintoxicació etí-
lica; els hospitals s'omplen de
gent amb rascades, fins i tot al-
gun mor trepitjat o punxat
per un animal (el bou) a qui les
associacions animalistes de-
fensen pel que entenen un
maltractament.

Hi ha festes que semblen
un lloc d'acceptació social dels
abusos, on abunda la impuni-
tat i la impotència i, com diuen
algunes veus, on cal una re-
flexió serena i un debat més
assossegat.

L’essència humana més pe-
culiar és la contradicció: com-
parar-afirmar-negar... De ve-
gades, amb llenguatges extrems
i provocadors, passem de la
simpatia a la crueltat, girant al
voltant d'impulsos emocionals.

A la mitjanit del 14 de juliol,
símbol del despotisme reial
borbònic i la caiguda de l'Antic
Règim a l'Europa del segle XVI-
II, els sanfermines s'enfronta-
ran a la queixa de moviments
feministes i altres indignades
clamant que “en les festes no tot
s'hi val” i que “qui la fa la paga”.
D'altra banda, magistrats i jut-
ges xocaran de manera que as-
sistim en veure una saga -pro-
fessional i casta- que mai havia
estat tan qüestionada com a la
nostra recent època.

A la Bastilla espanyola es
debatrà sobre la cultura de-
mocràtica, una aclaparadora
angoixa de conseqüències in-
certes on en el 34,4% de les
llars, cap dels seus membres
podran permetre’s anar de va-
cances, on el 37,3% no té ca-
pacitat per afrontar despeses
imprevistes com ara una ma-
laltia, una pujada del lloguer,
etc. Sort en tindran el 8,3% que
no podrà mantenir l'habitatge
amb una temperatura ade-
quada, ja que faran servir en-
ergies sostenibles que a l'estiu
vol dir sortir a la quietud de la
fresca nocturna i estalviar-se
tant de dubte.

Vist al Twitter

@apuente: Borrell anuncia el día que el BOE
publica la concesión del Ducado de Franco
que su ministerio propagará en el exterior
que España no es un “revival franquista”. 

@iaia_toneta: Que bé que s'hagi eliminat
Espanya del Mundial de futbol. Ara els de
Ciudadanos podran tornar a la lectura del
Quijote.

#CapACasa

@a_ginola: No m’interessa gens el minut
a minut dels presos polítics, només
aviseu-me quan es faci justícia i els deixin
en llibertat.

#PresosPolítics #CrostaFranquista

Les millors
perles

La reina Letizia és una gran aficionada a la lectura de novel·les
esotèriques, segons ha publicat el diari El Español. Es veu que
visita freqüentment la coneguda llibreria La Central per com-

prar nombrosos exemplars de temàtica oculta i prohibida. La reina
fa les reserves amb un nom fictici i després passa a recollir els llibres.

Tots estem acostumats a veure l’omnipresent Pilar Rahola a
diversos mitjans de comunicació. També a les xarxes so-
cials, especialment a Twitter. Ara Rahola també ha fet el seu

debut a Instagram. A la primera fotografia que hi ha penjat, feta
a Cadaqués, es pot veure una creu en suport als presos polítics.

L’exconseller Santi Vila es va casar el 30 de juny amb l’advocat Ja-
vier Luque. El casament, on es van poder veure cares conegu-
des del món de la política i dels mitjans de comunicació, es va

celebrar al restaurant Les Cols d’Olot. Es tracta del segon matrimoni
de Vila, després d’haver estat casat amb el cuiner Rafael Vertamatti. 

El concurs Miss Univers Espanya ha fet història després que
hagi estat guanyat per primera vegada per una dona trans-
sexual. Es tracta de la sevillana de 27 anys Ángela Ponce,

que amb la seva victòria en aquest concurs de bellesa ha aconse-
guit trencar les barreres tradicionals d’aquestes competicions.

Kimbal Musk, germà del magnat nord-americà Elon Musk (pro-
pietari de Tesla), s’ha casat recentment al jaciment d’Empúries.
L’enllaç va durar tres dies i va reunir 350 convidats. El cost va

ser d’aproximadament 2 milions d’euros. Finalment, l’expresident
dels EUA Barack Obama no hi va assistir, tal com s’havia anunciat.

Les clausEls semàfors
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Entrem a la recta final del seu
mandat. Governar la ciutat
ha estat com s’esperava?

Era difícil de preveure que ens to-
caria governar, no només una ciu-
tat tan gran i tan important com
Barcelona, sinó fer-ho en un dels
períodes de la democràcia recent
més complicats. Tant pel tema na-
cional, que ha marcat l’agenda po-
lítica bona part del mandat, com
també pel pitjor atemptat terrorista
que ha patit la ciutat en els darrers
30 anys.  Han passat coses que eren
impossibles de preveure.

Creu que el seu govern ha estat a
l’altura de les expectatives que
va generar?
Pel que fa a les mesures concretes
del programa, ja hem superat el
70% de compliment. Anem a bon
ritme. Però és evident que ens en-
frontem a temes estructurals que
no es poden resoldre en un sol
mandat i tenim diferents limita-
cions, com ara governar en mino-
ria. Això fa que algunes coses no
vagin tan de pressa com voldries. I
més enllà del programa, hem com-

plert amb el canvi d’agenda. El
canvi de prioritats, posar les perso-
nes al centre... En poc temps Barce-
lona és líder en inversió social i
transparència a tot l’Estat, ciutat
líder a Europa en polítiques de po-
bresa energètica, ara estrenem l’o-
perador energètic municipal, hem
fet un punt d’inflexió en les políti-
ques d’habitatge...

Ara que parla d’habitatge... Hi ha
força unanimitat que és el princi-
pal problema de la ciutat. Van ser
agosarats amb algunes prome-
ses que van fer?
Sincerament, crec que vam prome-
tre fer el màxim possible i estem
complint. Això no vol dir que el pro-
blema estigui resolt, evidentment.
Venim d’un problema estructural,
d’un dèficit de polítiques públiques
d’habitatge... Una política que no
s’ha fet en 40 anys no es resol en un
mandat, però l’important és que
s’ha capgirat la situació: s’ha multi-
plicat per quatre la inversió, hi ha 66
promocions d’habitatge en marxa...
Amb dos mandats preveiem doblar
el parc públic que ens vam trobar. I
la qüestió clau de l’habitatge, els llo-
guers, depèn de l’Estat.

Fa tres anys, en el seu programa
es queixaven que el preu mitjà

del lloguer fos de 702 euros i, se-
gons les últimes dades munici-
pals, a finals del 2017 era de 889
euros. La realitat és aquesta.
Totalment. Però nosaltres fem tot el
que està a les nostres mans. Hem
augmentat les ajudes al lloguer,
estem canviant la regulació perquè
no hi hagi cap ajuda a la rehabilita-
ció a un privat si no manté els preus
de lloguer... Tot el que està a les
mans de l’Ajuntament ho estem
utilitzant per combatre l’especula-
ció, i estem pressionant per canviar
la llei dels lloguers, que és estatal.

Una altra de les seves banderes era
la participació, “i en això estan fa-
llant”. Ho deia fa poc Ana Menén-
dez, presidenta de la FAVB. És així?
El moviment veïnal sempre ens ha
de demanar més i, per tant, ben-
vinguda sigui la crítica de la FAVB i
de qualsevol altra entitat.

La crítica era dura. Deia que els in-
fantilitzen i que estan farts de go-
mets.
Suposo que es referia a alguns
casos concrets, però segur que la
FAVB, i així em consta, valora molt
positivament que hem tirat enda-
vant demandes històriques en par-
ticipació que feia dècades que el
moviment veïnal demanava, com

ara un reglament de participació.
Entenc que la FAVB ens demani
més, perquè amb nosaltres ho ha
de fer. Sé que a un govern com el
nostre se li demana molt més que
a qualsevol altre, i em sembla bé. 

Sí? Té la sensació que li exigeixen
més que a altres governs?
Sí, segur. Perquè venim d’on venim
i nosaltres vam dir que prioritzaríem
la política per a aquells que més ho
necessitaven. I espero i dono per fet
que a nosaltres ens demanaran més
que a altres. I això està bé.

Els grups de l’oposició també són
exigents. Li han retret manca de
cintura política per arribar a acords.
Què els respon?
Malauradament, la política de par-
tits porta constantment a la crítica,
cosa que és estèril, absurda... I la ciu-
tadania n’està farta. Hem de supe-
rar la fase de la crítica partidista i
centrar-nos en la ciutat i en objec-
tius concrets. Però tot i aquestes di-
ficultats, hem desbloquejat grans
temes, com la Model, el pla urba-
nístic del Barça...

Aquest últim molt criticat per la
FAVB i per diverses entitats de la
zona.
Molt criticat per la FAVB però també

amb molt consens. S’ha guanyat
molt espai verd i públic, un munt
d’equipaments i s’ha rebaixat l’afec-
tació comercial. I no és l’únic exem-
ple que els volia posar.

Segueixi.
Aquest estiu arriba el metro a la Ma-
rina, Glòries i Sagrera s’han reactivat,
la cobertura de la ronda de Dalt, l’i-
nici de la pacificació de la Meri-
diana... I hem fet grans acords amb
els grups municipals que vull valo-
rar: el Pla de Barris, un pla de lluita
contra les desigualtats... Queda molt
per fer i no vull ser autocomplaent,
però hi ha un munt d’acords que els
partits farien bé d’atribuir-se’ls. Insis-
teixo, la política no pot reduir-se a la
crítica entre partits. 

Sembla que prefereix estalviar-
se retrets a l’oposició.
Prefereixo no entrar en el pim-pam-
pum. La ciutadania n’està farta.

Se la veu especialment molesta
amb això.
El que més m’ha decebut d’a-
quests tres anys és el rol dels par-
tits. S’hauria de reformar el sistema
de partits perquè responguin del
seu dia a dia a la ciutadania. També
per impulsar que l’oposició tingui
un paper més constructiu.4

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Oscar Murillo

“La ciutadania rebutjarà les
candidatures en clau nacional”
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3Vostè quan feia campanya era
molt dura amb el partit que go-
vernava... Li havia dit màfia.
Perquè hi ha casos de corrupció
que estan als jutjats. No m’ho he in-
ventat jo això de màfia. A CiU li he
dit màfia perquè era un partit que,
de forma organitzada i estructural,
va tenir multitud de casos de cor-
rupció gravíssims.  

També havia fet servir el mateix
adjectiu per parlar del PSC...
I m’havia referit a casos concrets de
corrupció a Ciutat Vella, al Palau de
la Música...

I després van governar junts.
Sí. Però nosaltres sempre ens hem
centrat en un programa, en acords
concrets i a fer que les males praxis
del passat no es tornin a produir. El
mandat de la ciutadania era diàleg i
pacte i la nostra responsabilitat era
fer acords. I els hem buscat amb les
forces d’esquerres. 

Parlant del PSC, ara és molt crític
amb vostès. Va ser una decisió en-
certada trencar el pacte amb ells?
Jo no volia que es trenqués cap
pacte. De fet, volia acords encara
més amplis amb ERC. Però el PSC
ha fet coses molt greus, com aban-
donar la seva tradició d’esquerres i
catalanista i ajuntar-se amb el PP
per fer una cosa tan inaudita en de-
mocràcia com és intervenir l’auto-
govern de Catalunya i avalar una
estratègia de repressió que ha por-
tat a tenir líders polítics a la presó.
El PSC està molt perdut. Amb la ir-
rupció de nous partits polítics fa
temps que està desorientat.

Queden 10 mesos per a les elec-
cions. Fa tres anys va guanyar en
54 dels 73 barris de la ciutat. Es
veu capaç de repetir aquests re-
sultats?
L’última paraula la tindrà la ciutada-
nia, però jo aspiro que la gent valori
el que hem fet en aquest mandat.
Espero, no només reeditar l’èxit que
vam obtenir, sinó ampliar el suport
per tenir més força per seguir amb
l’agenda de canvi. 

El 2015 l’onada de Podemos i
Pablo Iglesias estava a dalt de
tot. Ara sembla anar de baixada...
Més enllà d’això, les pròximes
eleccions municipals tindran un
grandíssim interès. De fet, ja s’està
veient ara, perquè hi ha gent que
un any abans ja està en campa-
nya. Tothom diu que la batalla de
Barcelona serà emocionant. La
ciutadania veu que les ciutats són
el lloc per millorar i reinventar les
nostres democràcies. Crec que la
política municipal en els pròxims
anys serà molt més sexi del que ha
estat en el passat. 

I en aquest escenari, què creu
que la pot perjudicar més: una
llista unitària independentista o
la possible irrupció de candidats
estrella com Manuel Valls?
Formen part del mateix. Hi ha par-
tits que creuen que no són prou
atractius en termes municipals i
tenen la temptació de traslladar el
bloqueig viscut a la política nacio-
nal a Barcelona. Seria un gran error
i els mateixos barcelonins ho impe-
diran. A Barcelona hi ha molt orgull
de ciutat i hi ha temes molt impor-
tants dels quals parlar. Aquelles
candidatures que es plantegin en
clau nacional, la mateixa ciutadania
les rebutjarà.  

A la ciutat hi ha molts temes im-
portants, ara ho deia. Un d’ells és
la situació de Ciutat Vella, sobre-
tot dels barris del Raval i el Gòtic.
Pateixen problemes lligats al trà-
fic de drogues i a la pressió im-
mobiliària. Arriben tard amb el
pla de xoc pactat amb Trias?
El tema del narcotràfic ens pre-
ocupa perquè és molt seriós. Però
no hem de permetre que s’estig-
matitzin el Raval, el Gòtic i Ciutat
Vella en el seu conjunt. El Raval és
un barri meravellós, que ha fet una
gran transformació. El narcotràfic
s’ha d’abordar d’arrel, és un tema
internacional que mou molts di-
ners i és competència dels Mossos
d’Esquadra. Va més enllà de la ciu-
tat. Estem parlant del Port, de l’ae-
roport, de xarxes internacionals...
La feina d’investigació policial s’ha
d’intensificar. 

Però l’Ajuntament també té res-
ponsabilitats al respecte.
I tant, i nosaltres som a peu de
carrer. Cada setmana s’entra en un
o dos pisos. Però el problema no
s’acaba aquí, perquè tenim una
aliança perversa entre narcotràfic
i especulació. Tenim desenes de
pisos buits de bancs i fons d’in-
versió. Per això pressionem la Ge-
neralitat i l’Estat per canviar la
legislació, perquè aquests pisos
buits haurien de ser per a lloguer.
Nosaltres, amb la Guàrdia Urbana,
hi hem posat més hores extres
que ningú, amb un cost de 12 mi-
lions d’euros. I ara afegirem 116
nous Guàrdies Urbans i la majoria

aniran a Ciutat Vella. Ningú pot dir
que no hem actuat, però no ho
podem fer sols. 

Precisament fa temps que els
sindicats de la Guàrdia Urbana i
diversos partits de l’oposició de-
nuncien que la plantilla del cos
és curta. Es parla d’un augment
necessari de fins a 500 agents.
Fem més ampliacions que mai,
però hem de pensar que venim de

la Llei Montoro, que ha restringit
competències.

D’acord, però de vegades es té la
sensació que tot és culpa de la
Generalitat o de l’Estat.
És que l’Estat també ha recentralit-
zat respecte dels municipis. Però
això no és una excusa, perquè nos-
altres hem actuat.

Canviem de tema. La unió del
tramvia no ha estat possible. Si
torna a ser alcaldessa, repensarà
el projecte o insistirà a aconse-
guir-lo?
Estic tan convençuda o més de la
necessitat d’unir el tramvia ara que
abans. Hi ha més consens que mai:
entitats, municipis de l’àrea metro-
politana, la Generalitat... Unir els
tramvies seria un salt endavant per
a la mobilitat de la ciutat. El pro-
blema és que l’ERC d’Alfred Bosch
va decidir no votar-hi a favor mal-
grat que ho portava al programa. 

Un altre dels grans temes de ciu-
tat és el turisme. “El turisme  ens
agrada molt”, deia fa dies, afe-
gint, certament, que té efectes
negatius. Ha canviat la seva visió
respecte d’aquest sector?
Segur que en tinc una visió més
completa i l’he enriquit. Ara bé,
pel que fa a la idea bàsica, segu-
eixo pensant el mateix i crec que
aquests anys al govern ens han

donat la raó. Quan vam entrar ens
van tractar de bojos per dir que
s’havia de regular el turisme i els
allotjaments turístics, que estaven
descontrolats. Tres anys després,
els hotelers diuen que Barcelona
és la ciutat que més actua contra
els pisos turístics il·legals. Avui
ningú discuteix la regulació que
hem fet ni les actuacions per tan-
car els il·legals. El problema no és
el turisme, és qui vol especular
amb l’habitatge per treure’n be-
neficis astronòmics amb aparta-
ments turístics il·legals.

Si l’any que ve guanya les elec-
cions i torna a ser alcaldessa, què
és el primer que farà?
Donar continuïtat al Pla de Barris i
consolidar polítiques de canvi, com
l’operador energètic, per exemple.
I impulsar la unió del tramvia i la fu-
nerària pública, que han quedat
pendents per partidisme.

Estaríem davant del segon i últim
mandat d’Ada Colau o n’hi podria
haver un tercer?
No he pensat a fer més de dos man-
dats en cap moment. Ara bé, falten
anys... Quan estiguem al final del
segon mandat serà el moment de
plantejar-s’ho, però ara com ara la
idea són dos mandats.<

“A Ciutat Vella
tenim una aliança

perversa entre
narcotràfic

i especulació”

Li han criticat certes afirmacions públiques sobre la seva
vida privada i afectiva, algunes en shows televisius...
Crec que cadascú ha de parlar de la seva vida privada, in-
closa la seva orientació sexual, quan vulgui, si és que vol, i
com vulgui. I això mai no és censurable perquè és una de-
cisió sobirana de cadascú. Anem malament si en una so-
cietat democràtica comencem a jutjar les persones perquè
parlin de la seva orientació sexual en l’àmbit que sigui.

Com es pren les crítiques que l’acusen de frivolitzar?
Quan ets una persona que té molta projecció pública
sempre hi ha algú que et qüestiona per algun motiu. 

Però la sorprenen?
Crec que denoten que determinats debats encara no els
tenim superats. Hi ha temes que sembla que siguin
tabús o que no estiguin totalment normalitzats. S’ha
avançat molt gràcies a la lluita de determinats col·lec-
tius, però queda molt per fer. 

Ens pot posar algun exemple de la disrupció que s’ha
trobat a l’Ajuntament per ser bisexual i d’origen humil?
Quan ets diferent del patró habitual (home, gran, heterose-
xual i que normalment s’ha mogut en àmbits de poder), in-
comodes. Quan arriba una dona a l’alcaldia, en aquest cas
bisexual, d’origen humil i que no s’ha mogut en els cercles
d’elit de la ciutat, es generen disrupcions. Però prefereixo
no posar exemples, perquè vull evitar la morbositat. 

La regidora Pin creu que explicar aquestes situacions 
és la millor manera de combatre-les. Fa poc denunciava
que era l’enèsima vegada que la tractaven de “noia”...
Sí... [Silenci]. A mi m’han arribat a dir nena i a tocar-me de
forma paternalista... Algun gran empresari o algun alt re-
presentant institucional que, com que s’incomoda per-
què no està acostumat a tractar amb algú tan normal,
diria jo, et toca la galta. I tu penses, què està fent?! Què
està fent?! Però bé, és una anècdota, i més enllà de l’a-
nècdota no vull alimentar la morbositat.

“M’han arribat 
a dir nena i a 

tocar-me la galta”

“No he pensat
a fer més de

dos mandats en cap
moment. Ara bé, 

falten anys...”

“Quan vam entrar
ens van tractar
de bojos per dir
que s’havia de 

regular el turisme”
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Intenten ocupar un local al Farró
propietat de la Generalitat

HABITATGE4El col·lectiu Atu-
rem la Subhasta va intentar ocu-
par el passat 5 de juliol un local al
barri del Farró, al carrer de la To-
rre, durant la jornada de mobi-
lització per intentar aturar la sub-
hasta que la Generalitat va cele-
brar aquell mateix dia d’un total
de 46 immobles procedents
d’herències intestades. És a dir,
de titulars de propietats que mo-
ren sense fer testament i que, per
tant, els seus béns immobles pas-
sen a ser públics.

Aturem la Subhasta, un col·lec-
tiu format per diferents entitats
que lluiten pel dret a l’habitatge,
va explicar que el seu objectiu era
dedicar aquest local del Farró a les
entitats i col·lectius juvenils del ba-

rri. Tot i això, una estona després
de l’ocupació, els Mossos van des-
allotjar els ocupants i es va tapiar
l’accés a l’immoble.

A banda d’aquesta ocupació al
barri del Farró, activistes d’Atu-
rem la Subhasta es van mobilitzar
en altres punts de la ciutat i, es-
pecialment, a la seu del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació (CTTI) a l'Hos-
pitalet de Llobregat, lloc on es va
fer la subhasta. Tot i que es van
viure moment de tensió entre
els manifestants, que van inten-
tar aturar la subhasta, i Mossos
d’Esquadra, amb alguna càrrega
policial inclosa, finalment la sub-
hasta va començar amb gairebé
dues hores de retard.

Les Tres Torres es mobilitza
contra la nova línia de bus V9

TRANSPORT PÚBLIC4Un grup
de veïns del barri de les Tres
Torres van organitzar una pro-
testa a finals de juny contra la
posada en marxa de la nova lí-
nia d’autobús V9, que uneix
Sarrià amb el Poble-sec. Gai-
rebé una cinquantena de veïns
van tallar el carrer Calatrava, a
l’altura de la Via Augusta, per-
què l’autobús d’aquesta nova lí-
nia no pogués passar. 

I és que des de l’Associació
de Veïns critiquen el recorregut
d’aquesta nova línia, ja que
consideren que hauria de “pu-

jar pel carril bus de Ganduxer
i baixar pel de Via Augusta, en
comptes d'utilitzar carrers in-
terns del barri, saturats i que
han de tendir a pacificar-se”. Al
mateix temps, també lamenten
que s’hagin eliminat 65 places
d’aparcament per a residents al
carrer de Calatrava.

Per la seva banda, des de
l’Ajuntament expliquen que
l’objectiu d’aquest recorregut és
impulsar el transport públic
entre els alumnes de les escoles
d’aquesta zona per aconseguir
disminuir el transport privat.

Sant Gervasi-Galvany ja pot
gaudir del jardí de Can Ferrer

ESPAI PÚBLIC4Des de principis
d’aquest juliol els veïns de Sant
Gervasi-Galvany ja poden gaudir
del jardí de la finca municipal de
Can Ferrer, que ha estat conver-
tit en un nou espai verd obert al
barri. Té una superfície de més de
2.500 metres quadrats.

El nou jardí, situat en una fin-
ca del segle XIX situada al nú-
mero 42-48 del carrer Alfons
XII, és, segons expliquen des del
Districte, “un nou pulmó verd”
amb nou mobiliari urbà i nova
il·luminació pública. També s’han
revisat i millorat les diferents
espècies vegetals i s’han plantat
noves plantes autòctones, com
ara garrofers, alzines, magra-

ners, oliveres i xiprers. Un cop in-
augurat el jardí, ara queda pen-
dent la segona fase del projecte,
que és  recuperar l’edifici. Ac-
tualment està en mal estat i de
moment s’ha redactat un projecte
per consolidar-ne l’estructura i
garantir la seguretat.

Durant la inauguració del jar-
dí, el regidor Jaume Asens va llo-
ar la reivindicació veïnal que ha
permès recuperar aquest espai.
“Aquesta ciutat no és un mer de-
corat, està formada per ciuta-
dans actius i crítics, que conquis-
ten espais verds com aquest. El
meu reconeixement a tota la gent
que ha lluitat per aquest nou jar-
dí al districte”, va afirmar Asens.

Imatge de la protesta veïnal. Foto: AVV Tres Torres

Política | Boicot espanyolista a un sopar independentista
El carrer Rector Ubach va ser el lloc escollit a finals de juny per a la celebració d’un ‘Sopar

groc i tertúlia’ a favor dels presos polítics i els exiliats. Els assistents al sopar, però, van haver
d’aguantar com nombrosos veïns posaven l’himne d’Espanya a tot volum per boicotejar l’acte.

El local ocupat, abans de ser tapiat. Foto: Twitter (@Habitatge Gracia)

Un noi de 21 anys va denunciar l’1
de juliol que la matinada entre dis-
sabte 30 de juny i el mateix 1 de ju-
liol va ser presumptament víctima
de discriminació homòfoba a la
porta d’entrada de la discoteca Sala
B, adjunta a Luz de Gas i de la ma-
teixa propietat, per un dels vigi-
lants de la porta de l’establiment.

El noi, que té 21 anys, estudia
a Girona i es diu Arnau Font, va re-
latar la seva versió dels fets a tra-
vés del seu perfil de Twitter, on va
explicar que en el moment que ell
i el seu grup van voler entrar a la
discoteca, un dels porters s’hauria
adreçat a una seva amiga i li hau-
ria dit el següent: “Aquest noi no
entra. Per la seva forma de ser no
pot entrar. No em portis gent així,
no volem aquest ambient aquí”. El
mateix noi va explicar a Twitter
que “quan estic de festa divertint-
me és fàcil associar-me amb el
col·lectiu”. Un cop feta la denún-
cia pública per Twitter, des del per-
fil d’aquesta xarxa de la discoteca
se li va contestar que el motiu pel
qual no se’l va deixar entrar va ser
“perquè estàveu amb gots i am-
polles al carrer i això està prohibit”.

VERSIONS OPOSADES
Línia Sarrià ha parlat amb les
dues parts implicades, que man-
tenen al peu de la lletra la versió ex-
posada a Twitter. Font detalla
que amb la seva colla d’amics van

arribar partits en dos grups a la dis-
coteca i que ell formava part del se-
gon. Insisteix que “ni jo ni ningú
del segon grup estàvem bevent al-
cohol abans d’entrar” i afegeix
que “com a molt podria ser que
algú del primer grup estigués be-
vent, però els van deixar entrar
igualment”. “Suposant que fos
per això, per què només no em van
deixar entrar a mi?”, es pregunta.

En paral·lel, Font, que té pre-
vist reunir-se amb l’Observatori
Contra l’Homofòbia, explica que ell
i una amiga van demanar un full
de reclamacions cadascú però que
els responsables del local només li
van donar a la seva amiga. Això va
fer que Font decidís trucar a la
Guàrdia Urbana. Quan van arribar
els agents, explica el noi, la sala li
va facilitar el full.

Aquesta versió és molt diferent
de la que relata, en declaracions a
aquest mitjà, Fede Sardà, el di-
rector de Sala B i Luz de Gas. Sar-
dà, en primer lloc, remarca que,

tant a Sala B com a Luz de Gas,
“sempre ens hem caracteritzat
per respectar la diversitat sexual”
i recorda les múltiples festes i ac-
tes, “com la de l’orgull gai”, que han
organitzat. “Fa 23 anys que tenim
la mateixa manera de pensar i tots
els porters són de la casa”, afegeix.

Pel que fa als fets concrets de
la matinada de l’1 de juliol, el
propietari del local insisteix que el
grup duia “una ampolla de litre i
mig i la van deixar a terra i tam-
bé duien un got de cervesa. Veient
això, i l’hora que era, es va decidir
dir-los que l’entrada era per invi-
tació”. Sardà, a més, nega en tot
moment que el porter digués les
paraules que denuncia Font i afe-
geix que “sembla mentida fer ser-
vir l’homofòbia per un cas perso-
nal, per molt que pugui entendre
que li agafés ràbia per no poder en-
trar”. Per últim, remarca que està
tot registrat i “a les càmeres de se-
guretat es pot veure com li vam
donar el full de reclamacions”.

Denuncien un cas d’homofòbia
en una discoteca de Luz de Gas

Una imatge interior de la discoteca Sala B. Foto: Arxiu 

Albert Ribas
GALVANY

» Un noi de 21 anys diu que no el van deixar entrar pel seu aspecte
» Des de Sala B afirmen que el motiu és haver begut alcohol a l’exterior
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veïns en línia

Entitats veïnals estudien impugnar la nova l’ordenança de terrasses de la ciutat

Impugnació a la vista?
ESPAI PÚBLIC/ La nova ordenança de te-
rrasses que el govern d’Ada Colau i el
Gremi de Restauració de Barcelona han
pactat i que es va aprovar en el Ple del pas-
sat 29 de juny podria ser impugnada. Així
ho va anunciar el mateix dia, en un comu-
nicat que va publicar al seu portal web, la
FAVB.

La federació, juntament amb entitats
com la Plataforma Carrers per a Tothom
(que agrupa entitats de vianants i de perso-
nes amb diverses discapacitats) o l’Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS), entre altres, mostra el seu desacord
amb l’aprovació d’aquest acord i lamenta
que només els regidors de la CUP hi hagin
votat en contra. I és que les explicacions del
govern municipal, que va assegurar que
després d’aquest acord els canvis en la dis-
tribució de les terrasses s’adaptarien a les
necessitats reals dels veïns de la ciutat, no
convencen les entitats. De fet, la FAVB con-
sidera aquest pacte ”una regressió de l’or-
denança vigent, feta a mida dels interessos
del lobby dels restauradors“.

MANCANCES EN ACCESSIBILITAT
Un dels arguments que fan servir la FAVB i
la resta d’entitats per mostrar la seva dis-
conformitat amb l’acord és el “retrocés in-
admissible” que suposa per a les persones
amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.
En aquest sentit, creuen que la nova orde-
nança “obriria la possibilitat d'escurçar dis-
tàncies lliures de pas a les voreres i la
manca d'obligació de separar les terrasses
de les façanes, especialment en els indrets
que s’anomenen singulars”.

Aquesta situació afectaria, principal-
ment, els cecs i les persones que van en ca-
dira de rodes. Els primers necessiten seguir
les façanes dels edificis per orientar-se en
els seus trajectes, mentre que el segon
col·lectiu veuria com es redueix l’espai
que, per llei, està establert que necessiten
per poder desplaçar-se amb garanties i se-
guretat.

“L’ESPAI PÚBLIC, EN MANS PRIVADES”
La FAVB i la resta d’entitats denunciants
també exposen, per argumentar la seva
negativa a l’ordenança, que aquesta pro-
vocarà una major ocupació de l'espai pú-

blic amb finalitats privades i que farà que
alguns elements del mobiliari urbà, com
els bancs, s’hagin de moure.

Segons els denunciants, en aquesta
nova ordenança “es repeteix el mateix
patró que en el projecte de l’Espai Barça:
els lobbies de la ciutat dicten l’agenda de
l’Ajuntament i hi ha una gran manca de
participació i de transparència”.

Així, per tots aquests motius, les enti-
tats s’estan plantejant presentar una im-
pugnació a la nova ordenança.

REIVINDICACIÓ/ L’objectiu era evitar la seva celebració,
però finalment només van aconseguir endarrerir-la dues
hores. El passat dia 4, un centenar de membres d’Aturem
la subhasta es van concentrar a les portes del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
l’Hospitalet per demanar que la subhasta de 46 immobles
d’herències intestades que té la Generalitat no se celebrés.

Els representants de les associacions que defensen el
dret a l’habitatge (integrats en Aturem la subhasta) van fer
una cadena humana per intentar que els potencials com-
pradors no accedissin a la sala on estava previst celebrar
la subhasta. Alguns d’aquests van fer marxa enrere, però
en diferents moments del matí les brigades dels Mossos
d’Esquadra que es van desplaçar fins a la zona van carre-
gar contra els manifestants per obrir pas als compradors.

Finalment, la Generalitat va poder adjudicar 27 dels 46
immobles que tenia i va aconseguir recaptar una xifra prò-
xima als 4 milions d’euros.

DESNONAMENT AL CLOT
Un dels habitatges que se subhastaven era al barri del Clot,
i havia estat ocupat uns dies abans. El mateix dia 4, els Mos-
sos van desnonar les persones que hi havia dins, en una jor-
nada marcada també per les protestes dels veïns.

Concentració d’Aturem la subhasta
contra la venda de 46 immobles públics HABITATGE/ El projecte Mudances de protesta, impulsat

per la FAVB i la cooperativa Alencop, ha estrenat un nou
portal web. Aquesta eina de comunicació vol servir com
a altaveu de denúncia pública i col·lectiva dels desnona-
ments invisibles i com a eina de suport als afectats.

A la pàgina (www.mudancesdeprotesta.cat) s’expliquen
les raons de ser del projecte, s’exposa qui hi ha al darre-
re de la iniciativa, es donen les indicacions per organitzar-
ne una, es mostren diferents exemples que s’han organitzat
i vídeos de suport (de perfils diferents, com el líder de Ma-
rea Pensionista, Domiciano Sandoval, o l’actor David Ver-
daguer) i s’habilita un apartat perquè tothom qui vulgui
pugui contactar amb els responsables del projecte.

Mudances de protesta
estrena un portal web

Els denunciants creuen
que l’ordenança està

feta a mida per al
Gremi de Restauradors
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veïns en línia

TURISME/ L’Assemblea de Barris
per a un Turisme Sostenible
(ABTS) celebrarà l’11 de juliol la
xerrada-debat anomenada Quan
et fan fora del barri. Turisme versus
vida quotidiana.

Agustín Cócola, investigador
de post-doctorat d’Estudis Geo-
gràfics a la Universitat de Lis-
boa, serà el convidat de la jorna-
da, que se celebrarà a la plaça
Sant Felip Neri a partir de les sis
de la tarda, i en la qual es parla-
rà dels diferents casos de gentri-
ficació, als barris de la ciutat i a al-
tres punts de l’Estat i d’Europa, i
de les possibilitats que existeixen
o que s’estan contemplant per
lluitar contra aquest fenomen.

Una xerrada-debat
organitzada 
per l’ABTS

MOBILITAT/ L’Associació de Veïns i Veïnes
del Poblenou ha aprofitat la inauguració de
tres noves línies de bus al conjunt de la ciu-
tat, en el marc de la implementació de la
nova xarxa de bus, per denunciar que el
barri “segueix amb un transport públic
molt insuficient”.

Des de l’entitat recorden que a mitjans
del 2017, amb la implementació d’una fase
de la nova xarxa de bus, es van suprimir lí-
nies que van deixar “zones desateses” tot i
la posada en marxa d’altres. Aquestes
zones, expliquen, són dues: la compresa
entre els carrers Espronceda, Bac de Roda i
Marroc, Tànger i Almogàvers, per damunt
de Pere IV, que “des del novembre no té cap
línia al centre”, i la que va de Pujades i Llull
fins a Selva de Mar. Aquesta última “estava

coberta per l’H14 i la 36, una línia d’alta fre-
qüència i una altra amb poc servei, i ara
tenen la B20 cada 20 minuts i la 136 cada
30 minuts”, afegeixen des de l’entitat, que
lamenten que aquestes zones “haurien ex-
perimentat una millora substancial amb la
connexió del tramvia per tota la Diagonal”.

Els veïns demanen que es faci “una anà-
lisi detallada de les cobertures territorials i
horàries del transport públic diürn i noc-
turn al Poblenou”, alhora que recorden que
també cal solucionar “la mancança de ser-
veis de transport públic adients per acce-
dir als CAP i hospitals”. En aquesta línia,
demanen estudiar la creació d’un servei de
transport a la demanda ‘porta-parada’, que
hauria de servir per recollir a casa seva als
usuaris del CAP o l’hospital.

Veïns del Poblenou denuncien 
manca de transport públic al barri

EQUIPAMENTS/ El pròxim dis-
sabte 21 de juliol s'ha convocat
una nova jornada participativa
veïnal per definir els usos del fu-
tur ateneu de Sagrada Família. 

El grup Ateneu Barri ha im-
pulsat aquesta trobada, que
arrencarà a les 10 del matí, i que
s’ha marcat com a objectius po-
sar en marxa l’entitat gestora de
l’equipament i també tractar di-
ferents temes sobre la comuni-
cació i la imatge de l’ateneu.

En els pròxims mesos se ce-
lebraran més trobades d’aques-
ta mena perquè els veïns conti-
nuïn organitzant el funciona-
ment de l’ateneu, que podria
obrir cap a finals d’any.

Jornada oberta pel
futur ateneu de la
Sagrada Família

SALUT/ La darrera reunió men-
sual de la Comissió en Defensa de
la Sanitat Pública de la FAVB, que
es va celebrar a finals del mes de
juny, va tenir com a debat prin-
cipal el model sobre l’atenció
primària de salut de la ciutat.

En la jornada, en la qual van
participar professionals com Te-
resa Martínez, metgessa i mem-
bre de la FAVB, Francesca Zapater,
metgessa i membre de FOCAP, es
va parlar sobre quin hauria de ser
el model d'atenció primària que
aportaria més salut als pacients i
la població en general i que, al
mateix temps, pogués contribuir
a garantir la continuïtat d'un sis-
tema sanitari públic.

Debaten sobre 
el model d’atenció
primària de la ciutat

“Ni incivisme ni contaminació”: 
els veïns del Fòrum tornen a alçar la veu
MANIFESTACIÓ/ Veïns del Fòrum
es van manifestar el passat 5 de ju-
liol a la plaça Llevant per expressar
el seu rebuig a les diferents proble-
màtiques que, diuen, els toca patir
pel fet de viure a la zona.

Sota el lema L’entorn del Fòrum
diu prou, els concentrats van de-
nunciar els problemes relacionats
amb “els sorolls, l’incivisme i la
contaminació”. Pel que fa als dos
primers, en els darrers anys, les di-
ferents entitats veïnals com Zona
Fòrum o l’Associació de Veïns Ba-
rris Maresme denuncien que l’alta
concentració d’esdeveniments,
sobretot festivals de música, que
acull el Fòrum “condicionen i limi-
ten el dret al descans de les per-
sones i la convivència en els
espais públics comuns”.

Respecte a la contaminació,
les mateixes entitats i altres
col·lectius implicats en aquestes
reivindicacions, com la Plata-
forma Aire Net, denuncien que la
incineradora de Tersa supera els lí-
mits d’emissió de partícules con-
taminants que està permesa. De
fet, una denúncia presentada  per
Aire Net ha provocat que la Fisca-
lia de Medi Ambient hagi obert
una investigació sobre els nivells
de contaminació que genera la
incineradora. 

Paral·lelament, el mateix dia 5,
aquestes associacions i altres en-
titats ecologistes van acusar l’A-
juntament d’“enganyar” amb la
nova empresa elèctrica pública.
S’oposen al fet que l’empresa s’a-
limenti en més d’un 98% de l’e-
nergia que es produeix pels
residus de la planta del Fòrum. De

fet, per referir-se a tot el que es
produeix a la planta, en lloc d’e-
nergia verda, s’hi refereixen com
energia negra. 

“GAT PER LLEBRE”
En aquest sentit, dies abans de la
concentració, al portal web d’E-
cologistes en Acció es va publicar
el comunicat Gat per llebre, un
text en el qual ja s’exposava que
el moviment veïnal i ecologista de
la ciutat i d’altres municipis de l’À-
rea Metropolitana estan en con-
tra que  l’electricitat generada a la
incineradora de Barcelona sigui
comercialitzada per l’Ajuntament

de Barcelona com si fos energia
renovable.

De fet, el manifest va més
enllà i assegura que es tracta
d’una “enganyifa contrària als
objectius expressats al mateix
programa electoral de Barcelona
en Comú” i que, si aquesta elec-
tricitat negra continua sent con-
siderada verda per part dels
responsables de l’Ajuntament,
denunciaran la responsabilitat de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) encapçalada per Ada Colau
com a presidenta i Eloi Badia com
vicepresident de medi ambient.

Els veïns diuen que
quan se celebren

concerts no poden
descansar
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4El Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en marxa el
nou Protocol de seguiment de
l’embaràs a Catalunya, que pretén
desmedicalitzar l’atenció a les
gestants tant com sigui possible
i oferir, alhora, les activitats pre-
ventives i de promoció de la sa-
lut més adients a cada moment. 

El nou Protocol, que actualit-
za el del 2005, està dotat amb
més de 330.000 euros i s’aplica-
rà de forma progressiva. Princi-
palment, s’adreça als embarassos
que tenen la consideració de
normals, que són la majoria a Ca-
talunya, però a la vegada inclou
recomanacions adients per a tots
els nivells de risc que es puguin
donar.

El document detalla un ca-
lendari molt més pautat de les vi-
sites i actuacions a realitzar i s’a-
vança la primera visita abans de
les 10 primeres setmanes de ges-
tació, la qual fins ara es feia abans
de les 12 setmanes. D’altra ban-

da, s’eviten exploracions inne-
cessàries com l’exploració ma-
mària o el tacte vaginal.

Una de les principals novetats
és la incorporació de la prova de
l’ADN fetal en sang materna per
detectar anomalies cromosòmi-
ques, com la síndrome de Down,
la de Patau o la d’Edwards, que
són les més freqüents. Aquesta

prova pot evitar fins a 1.200 pro-
cediments invasius a l’any (biòp-
sia o amniocentesi), les quals com-
porten un cert risc d’avortament. 

El test consisteix en una anà-
lisi de sang de la mare per de-
tectar-hi cèl·lules del fetus i po-

der analitzar-ne l’ADN. S’oferirà a
les gestants que presentin un risc
alt i intermedi, després del triple
screening o test combinat de cri-
bratge bioquímic i ecogràfic que
es fa al primer trimestre d’em-
baràs. 

La prova dona una certesa del
99% i això suposarà una gran
seguretat en els casos negatius,
mentre que en els positius
s’haurà de confirmar amb les
proves invasives. Aquest test es
començarà a aplicar a partir de
setembre per a les gestants amb
alt risc i posteriorment s’amplia-
rà de forma progressiva a les de
risc intermedi. Fins ara, a les ges-
tants amb un risc alt se’ls oferia
únicament la possibilitat de fer
una amniocentesi o una biòpsia
de còrion, mentre que a partir
d’ara se’ls oferirà la possibilitat de
triar entre la prova invasiva di-
rectament o bé fer-se la prova de
l’ADN fetal en sang materna com
a pas previ. A les gestants de

risc intermedi que fins ara no
se’ls feia cap prova, a partir d’a-
quest nou protocol se’ls oferirà la
possibilitat de fer-se també la
prova de l’ADN.

SALUT MENTAL
Una altra de les novetats del Pro-
tocol és el seguiment durant tot
l’embaràs i el postpart del be-

nestar emocional de la mare, i
s’incorpora un cribratge siste-
màtic universal per detectar es-
tats depressius i ansiosos. Aques-
ta avaluació es porta a terme a
través d’un qüestionari anomenat
de Wholey que el llevador o lle-

vadora fa a totes les gestants
durant diferents moments de
l’embaràs i del postpart. En cas
que s’identifiqui el risc de patir al-
gun símptoma de depressió o an-
sietat, es deriva la dona a l’aten-
ció especialitzada perquè pugui
fer el tractament adequat.

S’estima que una de cada
quatre embarassades podria pa-
tir un problema de salut men-
tal –els més comuns: l’ansietat i
la depressió–; una de cada deu
una depressió postpart i una de
cada mil presentarà una malal-
tia aguda greu com la psicosi
postpart. 

VIOLÈNCIA MASCLISTA
El nou Protocol també inclou un
cribratge universal a totes les
gestants per detectar i atendre si-
tuacions de violència masclista.
Cada professional haurà de trobar
la manera més adient per fer el
qüestionari a la dona per tal que
rebi l’atenció més adequada.

Cuidant l’embaràs
» La Generalitat posa en marxa el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya

» Uns qüestionaris detectaran problemes de salut mental i situacions de violència masclista

S’avança la primera
visita abans de les 10
setmanes de gestació

Serveis

canalsalut.gencat.cat

S’hi inclou la prova 
de l’ADN fetal per 
detectar anomalies
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El Protocol també incorpora
millores en la detecció i actuació
en casos de consum de tabac, al-
cohol i altres drogues. A més, re-
cull les actualitzacions d’alguns
cribratges de malalties emer-
gents, com la del virus del Zika o
la malaltia de Chagas. Al mateix
temps, s’elimina el cribratge uni-
versal en algunes determina-
cions, com ara la toxoplasmosi,
per a les quals no hi ha evidèn-
cia, i s’insisteix en les recomana-
cions dietètiques i higièniques
per prevenir-la.

D’altra banda, també s’in-
clou al Protocol la recomanació
de les vacunacions contra la tos
ferina i contra la grip per a les do-
nes gestants. I, finalment, cal
esmentar que s’hi reforça el pa-
per de la parella o de les perso-
nes de l’entorn més proper de la
dona en el seguiment de l’em-
baràs. L’objectiu és que s’impli-
quin i participin en les visites de
control i seguiment de l’embaràs,

així com en les classes de pre-
paració al part.

Aquests són alguns dels as-
pectes més destacats del Protocol

elaborat pel Departament de Salut
i que ha comptat amb la participa-
ció de més de 180 professionals i
amb el suport de l’Associació Cata-
lana de Llevadores i la Societat Ca-
talana d’Obstetrícia i Ginecologia.<

4La natalitat ha baixat un 20% els últims 10
anys fins a arribar als 67.118 naixements el
2017. Paral·lelament, el nombre de dones
que tenen fills cada vegada més tard ha aug-
mentat als països europeus. A Catalunya,
l’any 2016, el percentatge de gestants amb
edats de més de 34 anys se situava al voltant
del 40%, concretament un 38,3%, segons da-
des del Registre de salut maternoinfantil del
Departament de Salut.

La dificultat en el moment del part –vagi-
nal respecte a cesària– també resulta incre-
mentada amb l’edat materna i, a Catalunya,
s’observa que el percentatge de cesàries se si-
tua en el 27,4%. No obstant això, hi ha un aug-

ment de les conductes saludables, com l’aug-
ment de l’inici de l’alletament matern, que se
situa entorn del 90%, o la disminució del con-
sum de tabac, que passa del 22,5% a l’inici de
l’embaràs al 12,4% després del part.

També és una bona dada la disminució de
més d’un 25% en els darrers tres anys de la
taxa d’embarassos en les adolescents, que ha
passat d’un 22,8 per mil el 2013 al 16,7 per
mil el 2016.

L’increment de l’edat de les gestants i les
gestacions múltiples, que el 2016 es van si-
tuar en el 5,6%, podrien ser dos dels motius
que explicarien que un 7,6% dels nadons si-
guin de pes baix.<

canalsalut.gencat.cat

La natalitat, en xifres
» Els naixements han baixat un 20% els últims 10 anys
» Un 40% de les dones tenen fills a partir dels 34 anys

DIABETIS: MILLORA
DE LA DETECCIÓ

4El nou Protocol també
inclou una modificació del
cribratge de la diabetis. A les
dones amb factors de risc
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta ma-
laltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les pri-
meres visites amb l’objectiu
de detectar hiperglucèmies.
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“Ens sentim menyspreats i des-
emparats per l’Ajuntament. Des-
atesos i desprotegits, com a ciu-
tadans i com a comerciants, i
també com a usuaris de la via pú-
blica”. Són paraules de les 28 en-
titats comercials i veïnals  de la ciu-
tat agrupades al voltant de la Pla-
taforma d’Afectats pel Top Man-
ta i la Venda Il·legal Ambulant, que
el 6 de juny van presentar un re-
queriment escrit al consistori per
reclamar a l’actual govern muni-
cipal que prengui mesures ur-
gents contra el Top Manta. 

I és que els comerciants con-
sideren que la situació cada ve-
gada és pitjor. “No estem d’acord
amb l’explotació de persones,
però tampoc podem tolerar una
activitat que genera sobreocupa-
ció i saturació de determinats es-
pais i vies públiques”, va afirmar
el portaveu de la plataforma, Fer-
mín Villar, després de presentar
el requeriment. 

TROBADA AMB COLAU
El 22 de juny, dues setmanes
més tard de la presentació del re-
queriment escrit, els comerciants
es van reunir amb l’alcaldessa
Colau. Colau els va recordar que
el fenomen de la venda ambulant
il·legal necessita un enfocament
“integral i estructural” i va ar-
gumentar que la Llei d’Estran-
geria condemna els manters “a la
il·legalitat”. Per la seva banda, Vi-
llar va afirmar: “Igual que se'ns
demana compliment normatiu,
nosaltres l'hi demanem a l'ad-
ministració”. Aquell mateix dia
els comerciants es van trobar
amb tots els partits de l’oposició,
menys la CUP, en un acte al
passeig Joan de Borbó –un dels
punts amb més venda il·legal de

la ciutat–, on van presentar un
acord en el qual PDeCAT, Cs,
ERC, PSC i PP es comprometien
a subscriure la denúncia que la
plataforma havia presentat el 6
de juny.

Tot plegat es va acabar d’em-
bolicar el 29 de juny durant la ce-
lebració del Ple. Finalment, la de-
claració institucional a la qual Co-
lau i l’oposició s’havien compro-
mès una setmana abans no es va
incloure a l’ordre del dia. Colau no
la va presentar perquè no tenia els
suports necessaris, i l’oposició
perquè ERC finalment no la va
firmar. Això va tornar a provocar
les queixes de la plataforma.

2.000 VENEDORS
Més enllà de les desavinences
entre uns i altres, des de la plata-
forma asseguren que el paper de
l’Ajuntament ha provocat un
“efecte crida” que ha fet créixer la
xifra de persones que es dediquen
al Top Manta fins als 2.000 ve-

nedors. Segons Villar, només a la
Barceloneta n’hi ha gairebé mil
que estan provocant “una situa-
ció insostenible i asfixiant co-
mercialment tot el barri”. 

L’AJUNTAMENT ES DEFENSA
Des del consistori responen a les
crítiques de la Plataforma d’Afec-
tats pel Top Manta amb xifres.
Fonts municipals recorden que  “el
2017 es van posar més de 64.000
denúncies per venda ambulant
sense autorització a l’espai públic
de qualsevol producte, per col·la-
borar amb la venda ambulant o
per comprar o adquirir productes
de la venda ambulant”. Una dada
que de moment aquest 2018 és,
afegeixen les mateixes fonts mu-
nicipals, de 6.337 denúncies.

D’altra banda, des del con-
sistori també recorden que amb
la Plataforma d’Afectats pel Top
Manta han fet “reunions de for-
ma sistemàtica, més de 10 en els
darrers mesos, amb el primer ti-

nent d’alcalde i el comissionat de
seguretat”.

PARLEN ELS MANTERS
Qui també té molt a dir en tot ple-
gat són, evidentment, els manters.

Lamine Bathily fa 10 anys que és
manter i també és portaveu del
Sindicat de Manters. En declara-
cions a aquesta publicació afirma

que les paraules dels comerciants
“no són noves”, ja que són “les
mateixes de cada any quan arri-
ba l’estiu”. Bathily considera que
la solució per acabar amb el Top
Manta “no és treure la policia al
carrer perquè ara a la Barcelone-
ta, per exemple, hi ha 500 man-
ters que, si se’ls expulsa d’allà, ani-
ran cap a la plaça Catalunya”.
Aquest portaveu del Sindicat de
Manters afegeix que el seu col·lec-
tiu vol “seure amb els comer-
ciants i els partits polítics per so-
lucionar la situació” però lamen-
ta que de moment no ha estat pos-
sible. Respecte del paper de l’ac-
tual govern municipal, Bathily
celebra la creació de la coopera-
tiva de recollida de ferralla i els
plans de formació, però recorda
que “en 3 anys s’han tret 65 man-
ters del carrer, cosa que vol dir que
els processos són lents”.

Sembla, doncs, que a curt
termini el problema continuarà
sense resoldre’s.

Albert Ribas
BARCELONA

Problema enquistat
» Els comerciants es queixen de desprotecció pel Top Manta i amenacen de denunciar l’Ajuntament

» El consistori diu que persegueix la venda ambulant i els manters demanen asseure’s i negociar

La venda ambulant il·legal, diuen els comerciants, ha augmentat en els últims anys. Foto: Línia

PENES DE PRESÓ
DE FINS A 2 ANYS

4La legislació espanyola
tipifica que la venda am-
bulant és il·legal i contem-
pla penes de presó de fins
a dos anys. Des del Sindicat
de Manters denuncien que
el fet que un manter pugui
tenir antecedents penals
fa que no pugui formar
part de programes socials o
regularitzar la seva situació.
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Esports

Comerç

Compte enrere perquè la pilota
torni a rodar per al CP Sarrià. El
passat divendres 6, la Federació
Catalana de Futbol (FCF) va pu-
blicar el calendari de tots els
grups de Segona Catalana. L’e-
quip repetirà al grup 2, com el
curs 2017-18, i debutarà a la lli-
ga el cap de setmana de l’1 i el 2
de setembre visitant la UD Parc.
El primer partit dels sarrianencs
com a locals serà set dies més
tard, quan rebran el Premià Club
Esportiu. La primera volta s’a-
cabarà el 13 de gener de 2019,
mentre que l’últim partit serà el
26 de maig al camp del Canyelles.

“L’objectiu principal de la
temporada tornarà a ser acon-
seguir la permanència. A partir
d’aquí, veurem on ens porta la
lliga”, assegura el tècnic del con-

junt parroquial, Marc Fernán-
dez, a Línia Sarrià. L’entrenador
tindrà a les seves ordres bona
part de la plantilla de la tempo-
rada 2017-18, en la qual l’equip
va acabar setè. A més, tres ju-
gadors de l’amateur B formaran
part de la primera plantilla el
curs que ve i l’equip incorpora-
rà algunes peces més.

L’equip tornarà a posar-se en

marxa el dilluns 20 d’agost,
quan començarà una pretem-
porada exigent amb tres cites
abans de començar el curs: con-
tra el Besòs Barón de Viver,
l’Europa B i el Sant Joan Despí. 

Poc després d’haver afrontat
l’últim dels amistosos, el primer
cap de setmana de setembre, el
CP Sarrià començarà una nova
aventura a Segona Catalana.

La darrera temporada de l’equip va ser excel·lent. Foto: Twitter (@MarcFJ84)

El CP Sarrià ja coneix el
calendari de Segona Catalana

Exposició | El petit comerç de Sant Gervasi, en fotografies
El Centre Cívic Can Castelló acull des del passat 28 de juny l’exposició fotogràfica 
‘El petit comerç de Sant Gervasi’. L’exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol, 
mostra petites botigues i tallers que segueixen l’esperit de quan van obrir.

INICIATIVA4Els comerços de
proximitat dels diferents eixos de
la ciutat i dels mercats munici-
pals han creat per primera ve-
gada una targeta unificada de fi-
delització de clients. Es podrà fer
servir a tots els establiments de
la ciutat que estiguin associats als
eixos comercials i als mercats.

La targeta, batejada amb el
nom de Viba.Barcelona (“Viu a
Barcelona, viu al barri”) podrà
funcionar físicament o a través
del telèfon mòbil. Es posarà en
marxa a la tardor al districte de
l’Eixample i s’anirà ampliant a
altres districtes de la ciutat, a
mesura que les entitats comer-
cials i de paradistes dels mercats
es vagin afegint al sistema.

Durant l’acte de la presen-
tació d’aquesta iniciativa, fet a
l’Ajuntament a finals de juny,
l’alcaldessa Colau va afirmar
que “en plena actualització di-
gital de la qual Barcelona ja
n’és un referent, aquest comerç
de proximitat, de llarga història,
s’ha d’actualitzar, i l’Ajunta-

ment ha d’acompanyar-lo per-
què pugui aprofitar totes les
oportunitats que es presenten”.
La targeta es podrà posar en
marxa, amb el suport de l’A-
juntament, gràcies a l’acord en-
tre la Fundació Barcelona Co-
merç, Barcelona Oberta, la Fe-
deració de Gremis Detallistes de
Productes Alimenticis i Asso-
ciacions de Concessionaris de

Mercats de Catalunya (FE-
GRAM), l’Associació de Mercats
Municipals de Catalunya (AMC)
i PIMEC Comerç.

VISITA DE COLLBONI
La mateixa Fundació Barcelona
Comerç va rebre la visita, el
passat 21 de juny, del president
del Grup Municipal del PSC,
Jaume Collboni.

Acte de la presentació de la nova targeta. Foto: Ajuntament

El comerç local crea una targeta
per fidelitzar els seus clients

Guerrero, del CT Barcino,
bronze als Jocs Mediterranis

Gran resultat en una de
les cites de l’estiu. La jove
Eva Guerrero, del CT

Barcino, va guanyar la medalla de
bronze en la modalitat de dobles
en els Jocs Mediterranis que es
van celebrar a Tarragona.

Fent parella amb la blanenca
Marina Bassols, l’equip espanyol
va superar la ronda de quarts de
final contra Portugal per la via rà-
pida el passat 27 de juny, però

l’endemà es va quedar fora de la
final després de caure, de la ma-
teixa manera, contra Turquia.

Tot i això, Guerrero i Bassols
van tenir la possibilitat de jugar
la final de consolació el dia 29, un
partit que, de nou, van guanyar de
forma incontestable, en dues
mànigues, contra la parella fran-
cesa formada per Fiona Ferro i
Harmony Tan. El matx es va re-
soldre amb un doble 7-5. 

Ioga | El Sagrat Cor-Sarrià acull el vuitè congrés europeu
Entre els dies 19 i 23 d’aquest mes, el Centre Educatiu Sagrat Cor-Sarrià serà l’escenari de la
vuitena edició del Barcelona Yoga Conference, un congrés europeu d’aquesta disciplina que

reuneix més de 1200 participants i porta mestres i experts que arriben d’arreu del món.

Pau Arriaga
SARRIÀ

Guerrero (a l’esquerra), amb la medalla. Foto: Tarragona 2018

La patronal vol el mateix
horari d’obertura tot l’any

LEGISLACIÓ4Diferents asso-
ciacions que representen el pe-
tit i mitjà comerç de Catalunya
asseguren que la decisió políti-
ca d’introduir dos horaris dife-
rents, un d’hivern i un d’estiu, a
la Llei de Comerç, Serveis i Fira
va ser un error.

La patronal dels botiguers
considera que aquesta diferèn-
cia d’horaris segons la tempo-
rada provoca una situació de
desconcert entre els consumi-
dors i els mateixos comerciants.
També afegeixen que va ser
aprovada en última instància i

sense consensuar-la amb els re-
presentants del sector.

És per això que PIMECo-
merç, CEDAC, ABCCAT i Barce-
lona Oberta demanen que la le-
gislació contempli un mateix ho-
rari unificat a l’hivern i a l’estiu.

Els comerciants proposen
que es pugui obrir entre les
6:30 hores del matí i les 21:30
hores de la nit, una mitjana
entre l’horari d’hivern, que és de
6 del matí fins a les 9 del vespre,
i el d’estiu, que permet l’ober-
tura dels comerços de 7 del
matí a 10 de la nit.
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Una de les dives del pop, la californiana Katy Perry,
va tornar a fer gaudir els seus fans del país en el
concert del passat 28 de juny, que va omplir de

gom a gom el Palau Sant Jordi de Barcelona. 
La cantant de Santa Barbara no va decebre, 

i va tornar a exhibir una posada en escena visual-
ment molt potent: vestida amb un uni-

forme vermell i fent referències a l’espai,
en la seva actuació va començar repas-

sant els temes del seu darrer treball,
Witness, però de seguida va passar als

seus grans hits, com California Gurls, Te-
enage dream, Hot’n’cold o I kissed a girl,

entre altres. Perry va reunir unes 13.000
persones al recinte, que van gaudir

amb la cantant i amb els elements vi-
suals que l’acompanyaven: daus, tau-

rons o flamencs.          

Llibres Teatre Música

Benicio del Toro i Josh Brolin són els
protagonistes d’aquesta cinta que ex-
plica la guerra que la policia i els càrtels
mexicans de la droga mantenen en la
frontera que separa aquest país i els
Estats Units. Els agents segresten la filla
d’un dels senyors de la droga, un atac
de falsa bandera que vol provocar que
els càrtels es barallin entre ells.

Pelis i sèries

Sicario: el día del soldado
Stefano Sollima

K A T Y  P E R R Y

ÉS FAMOSA PER... Ser una de les estrelles del pop actual
‘Roar’ o ‘California Gurls’ són alguns dels seus èxits

Omplir el Palau Sant Jordi en el seu últim concert
Va reunir més de 13.000 fans el passat dijous 28 de juny

Titelles, flamencs, daus i taurons
La cantant va sorprendre amb la posada en escena

QUÈ HA FET?

EXPLOSIÓ DE COLOR...

Torna el Grec Festival
La 42a edició del Grec Festival de Barcelona està en marxa

des del passat 2 de juliol. L’espectacle inaugural va anar a
càrrec del director de teatre Oriol Broggi, que va presentar
un diàleg entre Orient i Occident amb ‘El poema de Gilga-

mesh, Rei d’Uruk’. El certamen presenta un total de 83 pro-
postes artístiques de diferents disciplines. Alguna de les

més destacades d’aquesta edició són la de la companyia
Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, que els dies 10 i 12 de
juliol tindrà la cal·ligrafia asiàtica com a protagonista, o l’es-

pectacle ‘Grito Pelao’, de Rocío Molina i Sílvia Pérez Cruz.    

Monika Zgustova plasma la història de
nou dones que van sobreviure als gu-
lags, els camps de treballs forçats del
règim estalinista. Anys després d’a-
questa colpidora experiència, les visita
a casa seva per retratar el seu temps al
gulag i el seu retorn a la vida quotidia-
na. Un treball d’investigació que se cen-
tra en la mirada feminista del conflicte.

Vestides per a un ball a la neu
Monika Zgustova

La revisió d’aquest clàssic d’Ibsen sota
la batuta de Pau Miró és un vestit a
mida per a Júlia Barceló, Pol López i
Pau Vinyals per posar-nos davant del
mirall d’aquesta obsessió malaltissa
per aparentar a les xarxes socials, un
esforç que ens acaba frustrant i ens
provoca un buit existencial perillós.

A l’Aquitània Teatre de Barcelona.

Filla del seu pare
Hedda Gabler

K-liu ha presentat el videoclip d’Aques-
ta nit, cançó que s’inclourà al disc de
debut del grup, que es dirà T’ho pinto
(DiscMedi, 2018). La cançó és un esclat
de festa, vitalitat i energia positiva que
dóna una benvinguda refrescant a l'es-
tiu a ritme d’ska, reggae i rock. El grup
nascut a Sitges compagina la passió
per la música amb els estudis. 

T’ho pinto
K-liu

Famosos
Viu en línia | Red Faction Guerrilla

En aquest joc ens convertim en Alec Mason, un membre de la 
resistència Red Faction contra l’opressiva Earth Defense Force.

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa
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DIVENDRES 27 DE JULIOL
20:30 La banda Faith  s’encarregarà d’un con-

cert d’homenatge a George Michael, amb els
seus grans èxits, tan t en solitari com amb el
duet WHAM! / Sala Luz de Gas.

DIMECRES 11 I 18 DE JULIOL
19:00 Darreres dues sessions del curs anome-

nat Capricis, tapes i aperitius, coordinat per Jo-
sep Vidal, en el qual els alumnes aprendran
a preparar plats elaborats i deliciosos per gau-
dir a taula. / Centre Cívic Vil·la Urània.

FINS AL 17 DE JULIOL
17:30 L’Acadèmia USIK ha preparat, per als di-

marts, un taller anomenat Refresca el teu an-
glès tarda, per recordar expressions i frases que
et poden resoldre situacions complexes du-
rant els viatges. / Centre Cívic Sarrià.

DES DE L’11 DE JULIOL
Matí-Tarda Poesia plàstica és el nom de la mos-

tra dels tres artistes que han guanyat els Ajuts
a la creació en arts visuals d'enguany: Marc
Anglès, Maria Díez i Aïda Andrés. / Fundació
Felícia Fuster.

FINS AL 20 DE JULIOL
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra anomenada El petit co-
merç de Sant Gervasi, fotografies de Carme Riu
de les botigues més emblemàtiques del ba-
rri. / Centre Cívic Can Castelló.

10, 11 I 12 DE JULIOL
11:00 Inventem i dibuixem cançons és el nom del

taller infantil, coordinat per Clara Sáez, pen-
sat per a nenes i nens d’entre 3 i 5 anys. / Cen-
tre Cívic Sarrià.

TOTS ELS DIJOUS
11:00 Des del passat mes d’abril, cada dijous la

narradora Patrícia McGill s’encarrega d’una
nova sessió de l’espectacle Toc-toc, per a na-
dons que tinguin entre 6 mesos i 3 anys. / Bi-
blioteca Sant Gervasi - Joan Maragall.

DEL 19 AL 23 DE JULIOL
Matí-Tarda Una de les trobades de ioga més

grans d’Europa, el Barcelona Yoga Conference,
se celebrarà al districte un any més. / Centre
Educatiu Sagrat Cor-Sarrià.

Últim Surfeja amb la lectura, a càrrec
de Carles Alcoy i Lídia Clua, per a joves
que tinguin entre 7 i 10 anys. / Bi-
blioteca Sant Gervasi - Joan Maragall.

El cicle ‘Surfeja amb la 
lectura’ arriba a la seva fi
Dimecres 18 de juliol a les 17:30

El professor Daniel Torrado serà l’en-
carregat de coordinar les sessions del
taller de dibuix Manga, pensat per a
joves que tinguin entre 18 i 29 anys.
/ Centre Cívic Can Castelló.

Dues sessions per aprendre
tots els secrets del dibuix manga

Dijous 12 i 19 de juliol a les 18:00

El Grup de Teatre Orlandai ha prepa-
rat, en el marc del cicle cultural Focus
d’estiu, una representació de l’obra As-
sajant Lisístrata, o no... / Centre Cívic
Casa Orlandai.

El Grup de Teatre Orlandai
porta ‘Assajant Lisístrata, o no...’

Dimecres 25 de juliol a les 20:00

Aquest mes s’acabaran les activitats del
cicle Activa’t als parcs de Barcelonaque
s’han dut a terme des del setembre. /
Jardins de la Vil·la Amèlia.

El cicle ‘Activa’t als parcs‘
encara la seva recta final
Tots els dimarts a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Sarrià-Sant Gervasi

Què podem fer per
l’habitatge a Barcelona?

Segons el darrer Baròmetre de
l'Ajuntament, un 85% dels bar-
celonins i barcelonines consi-
dera que la situació de
l'habitatge és greu o molt greu.
De fet, Barcelona acabarà
aquesta legislatura amb l'aug-
ment més alt del preu de l'habi-
tatge en les darreres dècades.
A dia d'avui, és pràcticament im-
possible trobar un pis de lloguer
per menys de 1.000€. 

Aquesta escalada del preu
dels pisos se suma al fet que
mai no s'havia construït tan
poc habitatge social com fins
ara. El govern de Barcelona en
Comú va arribar a l'alcaldia
prometent un habitatge digne
per a tothom i acabarà el man-
dat amb menys de 800 pisos
socials finalitzats, menys que

en els governs de Xavier Trias o
Jordi Hereu. 

Aquest rècord negatiu en
habitatge social es deu, en
bona part, a la mala gestió
del govern municipal, que ha
paralitzat molts projectes que
ja estaven iniciats a principis
de mandat. De fet, es calcula
que 400 pisos socials del
mandat anterior estan para-
litzats per l'actual govern. A
això cal sumar-hi també els
pisos socials propietat de l'A-
juntament que estan acabats
però segueixen buits, una si-
tuació que es dóna a distric-
tes com Ciutat Vella.

Durant aquests 3 anys de
legislatura, Esquerra Republi-
cana ha proposat mesures per
incentivar la construcció de

pisos socials i frenar l'augment
de preus. Per exemple, vam
demanar destinar el 25% de la
inversió municipal a construir
pisos socials, una proposta in-
comprensiblement rebutjada
pel govern Colau. Esquerra ha
proposat també declarar Bar-
celona ciutat de tanteig i re-
tracte; això significa que
l'Ajuntament té prioritat de
compra en edificis sencers o
solars. Aquesta mesura ser-

veix per frenar les pràctiques
dels grans fons d'inversió i les
grans immobiliàries, que ad-
quireixen edificis en mal estat
per fer-hi pisos de luxe.  

Però més enllà de mesures
concretes, Barcelona ha de
plantejar un pacte de ciutat
per resoldre la difícil situació
que viu l'habitatge a la ciutat.
En aquest sentit, Esquerra Re-
publicana ha proposat un gran
acord que incorpori les admi-

nistracions, les entitats del ter-
cer sector i el sector privat (pro-
pietari del 98% dels habitatges
a la ciutat). Sense la implicació
de tots els actors no podrem
posar els fonaments per a una
solució al problema de l'habi-
tatge. La gent es mereix poder
continuar vivint a Barcelona i
que no s'hagi de plantejar mar-
xar de la ciutat per la impossi-
bilitat de trobar un pis de
lloguer assequible.
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