
redacció: 93 458 87 80 – liniasarria@comunicacio21.com | anuncia’t: 93 530 96 22  – publicitat@comunicacio21.com

FUTUR EQUIPAMENT pàg 10

Recta final de l’enderroc
parcial de les cases de
l’Ateneu Popular de Sarrià

PLE EXTRAORDINARI pàg 10

Asens nega les retallades
i parla de “canvis de 
tempos” en les inversions

COMERÇ pàg 14

L’Eix Sarrià es prepara 
per a la Mostra de Tardor

ESPORTS pàg 18

Dos empats en el retorn de
la Salle a Primera Nacional

Nou episodi de tensió entre
espanyolistes i antifeixistes

Una convocatòria del col·lectiu Los de Artós acaba amb càrregues dels Mossos contra els antifeixistes pàg 10

Esperit de vila
Sarrià tanca una nova edició de la seva Festa Major pàg 11

DRET A L’HABITATGE pàg 3

El 30% dels nous pisos
que es construeixin hauran
de ser de protecció oficial

ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ
“A Barcelona hi ha un greu 
problema de seguretat
i un efecte crida” pàg 9

Publicació mensual · Octubre 2018 · Núm. 93 · liniasarria.catbarcelona

sarrià
santgervasi línia



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

| 2

líniasarrià.cat Octubre 2018



3 | 

líniasarrià.catOctubre 2018Reportatge

“Dia històric”. Així va definir la ti-
nent d’alcalde d’Urbanisme de
Barcelona, Janet Sanz, el passat
28 de setembre. Aquell dia, el Ple
de l’Ajuntament va aprovar la
mesura que obligarà tots els pro-
motors a reservar el 30% dels
nous pisos o grans rehabilita-
cions –les que superin els 600
metres quadrats– a habitatge
assequible.

La mesura, que suposa una
modificació del Pla General Me-
tropolità (PGM), va rebre més su-
ports respecte de la seva aprova-
ció inicial del passat mes de juny.
El PDeCAT va anunciar el dia
abans que s’afegia a l’acord que
havien tancat Barcelona En
Comú, ERC, PSC i els dos regidors
no adscrits. Els demòcrates van
votar favorablement a la propos-
ta després d’aconseguir una sèrie
de modificacions. Finalment, la
norma serà més flexible, ja que la
reserva del 30% no haurà de ser
en el mateix edifici, sinó al barri.
També hi va votar a favor la CUP,
mentre que Cs es va abstenir i el
PP hi va votar en contra.

Un cop aprovada la mesura,
que ve acompanyada de la de-
claració de tota la ciutat com a
àrea de tanteig i retracte –l’A-
juntament té el dret d’adquisició
d’un habitatge abans que el pro-
pietari l’ofereixi a un tercer  –,
una emocionada alcaldessa Co-
lau va agrair el paper de les en-
titats que havien promogut la ini-
ciativa, de qui va dir que havien
anat “molt per davant de les ins-
titucions”. Colau va afegir que és
per qüestions com aquesta que va
decidir entrar en política i va de-
manar que la mesura es faci ex-
tensible a l’àrea metropolitana.
De fet, Badalona i Santa Coloma

de Gramenet van aprovar al se-
tembre propostes que van en la
mateixa línia.

De totes maneres, l’aprova-
ció definitiva de la proposta
queda ara en mans de la Gene-
ralitat, que hi ha de donar el vis-
tiplau jurídic final. Caldrà veu-
re quin és el posicionament de
la Generalitat, que havia ex-
pressat alguns dubtes. Segons el
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, caldrà
veure “si s’han resolt les al·le-
gacions presentades”, que els
consta “que n’hi ha de potents”.

“PAS DE GEGANT”
Una de les entitats promotores de
la mesura ha estat la PAH. La
seva portaveu, Lucía Delgado, es
mostra molt satisfeta per l’apro-
vació de la proposta en declara-
cions a aquesta publicació. “És

una mesura que suposa un punt
d’inflexió i un canvi de paradig-
ma”, assegura. Delgado destaca
que es pot parlar de “mesura de
consens perquè hi va acabar do-
nant suport el 80% del Ple de
Barcelona” i remarca que per-
metrà que “es guanyin entre 300
i 400 pisos de protecció a l’any a
Barcelona i uns 2.000 a l’àrea
metropolitana”. 

De totes maneres, la portaveu
de la PAH també deixa clar que
aquesta mesura “no solucionarà
tot el problema que tenim amb
l’habitatge perquè la situació és
nefasta després de molts anys
amb poques polítiques d’habi-
tatge públiques”.

“EFECTE MOLT LIMITAT”
Per la seva banda, el gerent de la
Cambra de la Propietat Urbana,
Òscar Gorgues, afirma en decla-

racions a aquesta publicació que
la mesura “tindrà un efecte molt
limitat”. Gorgues afegeix que “la

majoria d’edificis de Barcelona
són propietat de veïns i en el cas
dels solars nous no es notarà
massa”. “En els últims anys s’han

fet 1.000 habitatges nous, cosa
que vol dir que amb la nova nor-
ma n’hi hauria 300 de protegits:
és una xifra molt baixa”, detalla.
Sobre la possibilitat de portar la
normativa a la justícia, el gerent
de la Cambra de la Propietat
Urbana deixa clar que és una op-
ció perquè, diu, dubten “de la
seva legalitat”. “Afecta la llei del
Sòl, que és una norma de rang
superior a la modificació del Pla
General Metropolità. S’hauria
d’haver fet per una altra via”, con-
clou Gorgues.

PETICIONS DE LLICÈNCIES
De moment, el primer efecte de
la decisió de l’Ajuntament ha
estat la d’un creixement sobtat de
les peticions de llicències d’obres
a Barcelona per part dels cons-
tructors i promotors per tal d’a-
vançar-se a la nova regulació. 

Albert Ribas
BARCELONA

Una victòria de les entitats
» L’Ajuntament aprova que el 30% dels nous pisos que es construeixin hagin de ser de protecció oficial
» Col·lectius pel dret a l’habitatge, com ara la PAH o el Sindicat de Llogaters, havien impulsat la mesura

512 EUROS DE 
LLOGUER AL MES

4L’Ajuntament calcula que
el preu assequible dels pi-
sos, que el limita la Gene-
ralitat, seria actualment,
per un pis de 80 metres
quadrats, de 512 euros al
mes en cas de lloguer i
136.400 euros en cas de
compra. El consistori diu
que un 75% dels barcelo-
nins hi podran accedir.

L’accés a l’habitatge és un dels principals reptes de Barcelona i l’àrea metropolitana. Fotos: Arxiu
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Lamento molt les bro-
metes i crítiques que s'-

han fet al VP @perearago-
nes per una foto en la qual surt amb Fai-
né. Crítica política, bé. Desgast sistemàtic,
mai. Sapigueu que al darrere de la foto hi
ha la responsabilitat que permetrà desti-
nar 30M€ a projectes socials i científics
molt importants.

Cuando los proyectos
políticos no son conse-

guibles mediante el voto
y se castiga al que trata de conseguirlos
de forma pacífica se generan incentivos
que llevan a cosas como lo de hoy. Es res-
ponsabilidad de quien tiene el proyec-
to no sucumbir a esos incentivos, pero
sorpresa poca.

@apuente

Una dada. El dispositiu
policial d'avui el coordi-

nava Antoni Antolín, nou
cap de l'Àrea Tècnica de Planificació i Dis-
positius. Va ser apartat de la direcció l'any
2012 per les càrregues del desallotja-
ment del 15-M a plaça Catalunya. Avui
s'estrenava de nou amb un gran dispo-
sitiu.

Amb tots els respectes
per a tothom: si no hi ha

direcció política, objec-
tius clars d’acció, articulació popular de
les mobilitzacions, sinceritat en els
plantejaments, valor per reconèixer
sense enganys on som i què està en joc,
i més estratègia que tàctica, no anem
enlloc. Enlloc.

@XavierAntich@albertmartnez@francescabad

La idea de les superilles parteix del
reconeixement que Barcelona pa-
teix mancances importants i està al
límit de la seva capacitat en diversos
aspectes:

-L’espai verd per habitant sense
comptar Collserola, amb dades del
2013, és un dels més baixos d’Euro-
pa: la mitjana és de 6,64 m2 de verd
per habitant, i l’Eixample amb prou
feines disposa d’1,85 m2/habitant.

-Barcelona té uns alts nivells de
contaminació, que causen milers de
morts prematures a la ciutat i a l’à-
rea metropolitana. La contaminació
acústica també és elevada, i més del
50% de la població pateix nivells de
soroll d’entre 60 i 70 dB
durant el dia, quan l’Or-
ganització Mundial de la
Salut recomana un mà-
xim de 65 dB.

-A la ciutat, així ma-
teix, es produeixen molts
accidents: l’any 2016 hi
va haver 12.000 ferits i una trente-
na de morts.

Podríem parlar també dels pro-
blemes causats pel sedentarisme o
l’efecte illa de calor, que fa pujar fins
a 4 graus la temperatura al centre de
la ciutat durant l’estiu, etc. I a més de
tots aquests elements, el marc legal
vigent ens empeny a reduir el con-
sum energètic i les emissions cau-
sants de l’efecte d’hivernacle.

En aquest context, les superilles
són una eina molt útil per organitzar
la ciutat d’una nova manera, amb
l’objectiu d’invertir l’actual distri-
bució de l’espai públic entre vehicles
i persones, les quals, en projectes
així, es prenen totalment en consi-
deració a fi de millorar-los la quali-
tat de vida i les condicions ambien-
tals del seu entorn immediat.

A Barcelona, la mobilitat indivi-

dual motoritzada (cotxes i motos), tot
i representar poc més del 25% dels
desplaçaments, ocupa en molts car-
rers entre el 50 i el 75% de l’espai pú-
blic, i per això és necessari repensar-
ne aquest ús predominant. El model
superilles aporta una solució per re-
cuperar l’espai públic per a l’estada,
el joc, el lleure, la festa, la cultura,
l’intercanvi econòmic, d’informació,
coneixement... Al mateix temps que
s’estableixen nous espais i eixos
verds i s’augmenta la biodiversitat de
la ciutat.

Les superilles no són cap invent
nou a la ciutat, i ja n’hi ha unes quan-
tes d’implantades (la darrera al vol-

tant del Mercat de Sant Antoni) que
efectivament estan fent visibles
aquestes “noves” dinàmiques d’a-
profitament de l’espai públic. A mit-
jà termini, n’hi ha d’altres de pre-
vistes, i concretament al districte
de Sarrià-Sant Gervasi han estat en-
titats i veïns i veïnes del barri de la
Bonanova els que han plantejat la
possibilitat d’impulsar-ne també una
al seu barri.

L’àmbit d’estudi per a la seva
implantació és el comprès entre els
carrers de Balmes, Ganduxer, passeig
de la Bonanova/de Sant Gervasi i la
ronda del General Mitre. En aques-
ta zona del barri s’ha vist que hi ha
força voreres poc accessibles i un es-
pai públic molt escàs (5,9 m2/habi-
tant en general i 0,9 m2/habitant de
places/espais verds). També és des-
tacable que dos eixos del barri són

utilitzats com a dreceres de cotxes,
que travessen el barri per accedir o
marxar de grans vies com la Ronda
de Dalt i els centres educatius i sa-
nitaris de la part alta del districte; el
carrer de Sant Gervasi de Cassoles en
sentit nord i els carrers de Teodora
Lamadrid i Castanyer en sentit sud,
que suporten un trànsit diari de més
de 5.000 vehicles, són vies estretes
que no haurien d’absorbir tant volum
de trànsit, perquè l’estretor de les vo-
reres dificulta la convivència entre
vianants i vehicles privats.

Per solucionar aquests proble-
mes i caminar cap a un entorn més
amigable, confortable i saludable

per al veïnat, s’ha creat el
grup impulsor (GI) de la
superilla al barri, que ja ha
fet la primera reunió el
passat mes de juny.
Aquest grup està format
per entitats, veïns i ve-
ïnes i representants de

l’administració i dels diferents grups
polítics amb representació al dis-
tricte. 

La idea del procés participatiu de
les superilles és treballar a partir d’u-
na primera proposta que es porta al
GI per desenvolupar-la conjunta-
ment. Un cop aprovada pel GI, la in-
tenció en aquest cas és obrir el debat
a altres col·lectius (principalment
comerciants, comunitat educativa i
equipaments) i finalment a tot el ve-
ïnat amb actuacions informatives
diverses. Aquest és un procés ne-
cessàriament llarg per recollir les di-
ferents opinions i poder plantejar la
millor proposta possible perquè tin-
gui el suport de bona part del veïnat.
La voluntat és desenvolupar aquest
procés fins a final d’aquest any 2018
i poder presentar una proposta ben
treballada a principis del 2019.

Les superilles són una eina molt útil
per organitzar la ciutat d’una nova

manera i millorar la qualitat de vida

per Joan Manel del Llano (BComú Sarrià-Sant Gervasi)

A la Bonanova, també

Jaume Asens
El regidor Asens va negar durant el Ple

extraordinari del passat 25 de setembre
les retallades que fa mesos que l’oposi-

ció denuncia. Asens va parlar d’un “can-
vi de tempos” en les inversions però no

va convèncer els grups de l’oposició. 
pàgina 10

CP Sarrià
Tres empats i tres derrotes (totes elles

per la mínima) fan que el CP Sarrià 
ocupi la darrera posició de la taula en

aquest tram inicial de Segona Catalana.
Els parroquials, però, tenen encara 

molta lliga per refer-se del seu mal inici. 
pàgina 18

Comissió Festes Roser
La Comissió de Festes del Roser ha or-

ganitzat una nova edició de la Festa Ma-
jor de Sarrià, que es va acabar el passat
7 d’octubre. Un any més, els veïns van

poder gaudir d’un programa farcit 
d’activitats per a tots els públics. 

pàgina 11
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L’1-O, amb unes esfereïdores imat-
ges de la brutal repressió de les
forces de “l’ordre”, el fracàs de Ma-
riano Rajoy i Soraya Sáenz de San-
tamaria fou monumental. Hi va
haver urnes i paperetes. Un mira-
cle! Es van obrir escoles i pave-
llons, hi hagué una votació massiva
i els successius atacs informàtics
des dels serveis d’intel·ligència de
l’Estat van ser solucionats pels hac-
kers de la Generalitat amb una
gran eficàcia. D’aquí sorgí la re-
venja. Al matí la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional van actuar amb
“Acarnissament”, així amb majús-
cula. Amb una ira desmesurada.
No era normal l’empenta i la fúria
dels cossos de repressió, amb crits
i insults contra els pacífics votants
i membres de les meses. Sobreex-
citació a causa de què? Hi ha dife-
rents versions, difícilment demos-
trables, però el que sí que es podria
comprovar són les ordres dels su-
periors i comandaments. Qui les
va donar i amb quines instruc-
cions? Amb l’actual estat de la Jus-
tícia espanyola serà molt difícil que
algun jutge en vulgui treure l’en-
trellat. Ara és l’hora de les declara-
cions miserables. Jiménez de los
Cobos va declarar que ell només
era el coordinador de la seguretat
a Catalunya, que no tenia el co-
mandament. “Van actuar profes-
sionalment”, deia Enric Millo,
mentre el ministre Zoido encar-
regava 12.000 medalles per als
repressors. Ara, el sindicat Jusa-
pol fent una manifestació a Bar-
celona en homenatge als que van
atonyinar de valent la ciutada-
nia. En definitiva, qui tingui me-
mòria i dignitat  ha de cridar amb
tota la força dels seus pulmons:
Ni oblit, ni perdó! 

L’1-O
per Jordi Lleal 

L'escòria del món
per Francesc Reina 

L'escòria és allò que es queda al
fons de l'olla, un residu que cal
refregar amb el fregall. En el
món antic -i en aquest- s'usava
en sentit metafòric per descriu-
re criminals de la més baixa es-
tofa per oferir-los com a sacrifi-
cis humans. Per aplacar les fal-
ses deïtats es buscava algú entre
la púrria de la societat, un llar-
dós al qual no se’l trobaria a fal-
tar i que de tota manera tard o
d'hora sucumbiria.

Som l'escòria del món, deia
Pau de Tars als Corintis, al·lego-
ria vergonyosa dels llaços d'una
mare pàtria sense frontera: bom-
bolla de la construcció, polítiques
que miren cap a una altra banda,
pujada irracional de l'habitatge -
que ja no és un dret-, diners que
es compren a interès 0, bancs res-
catats amb milers de pisos...

La desil·lusió positiva tracta
de no creure en res i esperar en-
cara menys d'aquest capitalisme
màgic, per aquesta raó el món no
els vol, perquè van contra cor-
rent. La població sense llar se-
gueix sent qualificada de margi-
nal per una societat que desco-
neix el món dels afers interns,
pandèmia que acceptem que
avanci, per un grup de brètols i
potenciada, sens dubte, pel seu
elevat poder polític i el poder ad-
quisitiu de les seves influències.
No obstant això, les penalitats de
la gent senzilla són les que segu-
eixen acabant a la presó, un re-
trat despietat i alhora miseri-

cordiós de les febleses i caigudes
humanes amb epitafi inclòs,
mostrant pobreses, pecats i hor-
rors que revelen la tremolor acre
de les seves ànimes, la fulminant
fuetada que colpegen amb el
cor. L'esperança pels desempa-
rats, aquests lletjos desgrenyats,
consisteix a donar-los uns cops
d'ànim a l'espatlla i esperar dies
i dies al costat d'un arbre confiant
que arribin cuques de llum per
bombardejar la por de l'aban-
donament. La pobresa segueix
mostrant-nos un rostre d’infà-
mia; pot ser que aquí no sigui fam
però si és dolor. Caldrà seguir
movent els silencis per tal quan-
titat i qualitat de mentides d'a-
quells falsaris, i insistir a la gent
del carrer que no es cregui tan fà-
cilment les grans mentides, tot i
que gaudeixin de gran difusió.

Contra un exèrcit de pode-
rosos no hi ha mediació possible;
o tot o res. I aquesta massa d'es-
claus: obrers, sicaris, transporters
que troben una feina més rendi-
ble del que poden intentar bus-
car-se en un altre lloc, segueixen
tenint igualment els dos peus
plantats en la misèria, perpetu-
ant un sistema d'explotació i en-
riquiment en benefici d'uns pocs.

En el joc de la culpa sempre
perden els més febles, però, i
malgrat tot, les plataformes con-
tra els desnonaments han acon-
seguit reduir el 75% de llança-
ments en un any, escoltant pre-
guntes i recuperant paraules.

El restaurant Bellavista del Jardín del Norte, situat al carrer Enric
Granados de Barcelona i en el qual havia invertit el jugador del
Barça Leo Messi, tanca després de dos anys obert. Tot i això, l’es-

pai seguirà funcionant amb un altre model de negoci, ja que acollirà
activitats i actes privats com ara festes d’empresa o celebracions.

El cuiner Joan Roca, cap visible juntament amb els seus
dos germans del restaurant El Celler de Can Roca, ha re-
validat recentment el títol de Millor Xef del Món segons

els guardons The Best Chef Awards. El premi s’entrega a partir
de les votacions de 350 cuiners i gastrònoms d’arreu del món.

L’alcalde del PP del poble malagueny de Torrox ha fet unes de-
claracions del tot desafortunades després d’un crim masclista
que ha tingut lloc al seu poble. El batlle, en paraules a una

emissora local, va afirmar que el crim tenia una part positiva, ja que
el poble estava apareixent per primera vegada en mitjans estatals.

Sembla que a Espanya la nostàlgia franquista no se’n va.
Aquesta és la conclusió si ens fixem en les xifres de visites
del Valle de los Caídos del passat mes de setembre (53.000

persones). La xifra ha augmentat d’ençà que el govern de Pedro
Sánchez va decidir exhumar les restes del dictador Franco. 

Ciutadans ha suspès de militància un dels seus regidors de la
localitat d’Alcañiz (Teruel) després que, per defensar la lliber-
tat educativa i l’escola concertada, assegurés que “quan tenia

15 anys i la meva dona 13 o 14, ella anava amb uniforme de faldilla
i mai no m’ha excitat tant com en aquella època”. 

Vist al Twitter

@miquelmontanerm: Compungit per la
derrota del Reial Madrid contra el CSKA.
L’objectiu #turronesparaLopetegui se’n va
a la merda. 

@KasperJuul_0: Torra llança per lliure un
ultimàtum. Rufián se’n desmarca. Batet
(PSOE) ho aprofita. Algunes veus del PDe-
CAT també filtren el seu malestar.

#Ultimàtum

@Quimnuss: En Rato encara no era a la
presó? Al·lucina. Bravo per @X_net_ i
@15MpaRato. La maldat triomfa perquè la
gent bona no fa res.

#RatoAPresó #EnyorantRonaldo
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Entrevista

Del  1987 al 1999 i del 2003
fins ara com a regidor, més
quatre anys de diputat.

Ha arribat l’hora de l’adéu?
Jo tinc una màxima que és que tots
som necessaris però ningú és im-
prescindible. A partir d’aquí, el que
és important és l’empenta, la il·lu-
sió i el compromís. El nostre grup
municipal ha presentat el 70% d’i-
niciatives de l’oposició: som ple-
nament operatius. Però hi haurà un
moment que el PP obrirà el procés
de selecció de candidat i segur
que la persona que es decideixi serà
la millor per a Barcelona. 

Quan es farà aquest procés?
Espero que es resolgui aquesta
mateixa tardor. De moment no hi ha
res decidit malgrat que queden sis
mesos per a la convocatòria de les
eleccions i vuit per a la seva cele-
bració. No només la política muni-
cipal és canviant, sinó la política en
general, perquè encara hi ha dub-
tes sobre si hi haurà eleccions ca-
talanes o generals abans de les
municipals. Els calendaris electorals
són molt modulables i, fins i tot, en
els partits que havien designat can-
didats s’han produït renúncies. De
fet, no descarto que n’hi hagi més.

El panorama actual és incert, sens
dubte.
Hi ha partits que tenen massa pres-
sa en ‘electoralitzar’ la política mu-
nicipal i jo considero que encara hi
ha temps per treballar per Barcelo-
na des de l’Ajuntament. 

Un cop confirmada la candida-
tura de Manuel Valls, Pablo Ca-
sado va dir que el PP no es pot
permetre no tenir una candida-
tura pròpia i va parlar d’una llis-
ta “potent”.  Sembla clar que hi
haurà renovació...
La llista serà potentíssima. 

I això passa per la renovació, no?
Renovació, canvis... El més important
és presentar la millor llista, que vol
dir que serà potent. El que està clar
és que el PP és una opció nítida de
centredreta, amb projecte per a
Barcelona, amb trajectòria barcelo-
nina i amb compromís. Hi ha un es-
pai que nosaltres hem de cobrir. 

Betevé ha publicat que el partit ha
fet una enquesta interna on pre-
gunta per les preferències sobre
possibles candidats: Andrea Levy,
Dolors Montserrat, Joan López
Alegre i Esperanza García. Sembla
clar que se’l rellevarà...
Potser no sóc en aquesta enquesta
perquè ja em coneixen o perquè ja
fa temps que he transmès una de-
cisió personal...

I no ens la dirà?
No, perquè si no ja tenim el debat
tancat. I tot plegat és molt can-
viant, a banda que hi ha més noms. 

Ens en pot dir algun més?
Bé... N’hi ha d’altres. És que això de
fer enquestes el PP ho ha fet a totes
les grans capitals d’Espanya. 

Remarcava que el PP té perfil
propi. De  Valls  ha recordat que es
descriu com “un home d’esquerres
obert al catalanisme”. Creu que no
pot representar bé el constitu-
cionalisme?
Ell es defineix així i jo ho respecto,
però nosaltres tenim una trajectò-
ria i la nostra carta de presentació no
depèn d’altres candidatures. 

No creu que seria millor per a l’u-
nionisme anar en una sola can-
didatura a les eleccions?
En política dos més dos mai no són

quatre. El que hi ha d’haver són es-
pais que puguin ser coberts amb
projectes propis. 

Tot i això, algunes enquestes au-
guren molt mals resultats al PP si
es presenta sol. Fins i tot podrien
quedar fora del consistori.
El que hem de fer és invertir aques-
tes enquestes, que són d’abans de
l’estiu. Les mateixes enquestes tam-
bé deien que alguns perfils del PP es-
taven molt millor valorats que la
marca del partit.

Podrien acabar fent com Xavier
García Albiol a Badalona, que
amaga les sigles del PP?
Nosaltres som el PP de Barcelona.
Mai no hem amagat les sigles per-
què tenim un projecte molt clar. El
nostre compromís és amb Barcelo-
na, una ciutat que uneix allò que la
independència separa. Els projectes
de ciutat no estan vinculats als sen-
timents de pertinença.

Parlant de projectes de ciutat, fa
uns dies deia que Colau és cul-
pable de “l’incivisme, la insegu-
retat i la immundícia” que veu a
Barcelona. Creu que la ciutadania
també té aquesta percepció?
Sí. La té i la pateix. I la prova és que
cada vegada hi ha més delictes a Bar-
celona. Ho diuen les xifres de la Jun-
ta Local de Seguretat, del Consell de
Seguretat Urbana i del Ministeri de
l’Interior. Per fi Colau ha començat a
reconèixer el problema, perquè
mentre no el reconeixes és difícil que
el puguis resoldre. La situació és greu
perquè Colau va abaixar la guàrdia
en seguretat. A més, ara ens trobem
que els barcelonins denuncien
menys per desànim. I, a banda, l’A-
juntament no fa pública l’enquesta
de victimització. Per què serà?

La recepta del PP per canviar aques-
ta tendència és més mà dura po-
licial?
Bé, policial no, de govern. El que ne-
cessitem és Guàrdia Urbana i Mos-
sos d’Esquadra. Amb Colau s’han re-

duït els efectius de la Guàrdia Ur-
bana perquè no s’han cobert totes
les places de reposició que la llei
permet.  Pel que fa a la ràtio de Mos-
sos d’Esquadra, n’hi hauria d’haver
4.000 de desplegats i n’hi ha només
3.000. 

El resum seria que a Barcelona fal-
ta policia, doncs?
Falta policia, falta fermesa per part
del govern municipal a l’hora d’exi-
gir el compliment de les normes...

Què insinua, que l’actual govern
no se les creu, les normes?
No se’n creu moltes ni les aplica. Per
exemple, amb el top manta i altres
activitats irregulars a la via pública.
Qualsevol barceloní que no res-
pecta una ordenança és sancionat,
però hi ha altres activitats que no es
persegueixen. Amb una resposta so-
cial, que hi ha de ser, no s’acaba amb
la delinqüència. A Barcelona hi ha un
greu problema de seguretat i un
efecte crida per una sèrie d’activitats
que contribueixen al deteriorament
de la convivència i el civisme: el top
manta, els campaments...

Parlem d’un altre tema important.
L’actual model turístic s’ha de
reinventar o pot donar més de si?
Cap on ha d’anar la proposta tu-
rística que ofereixi Barcelona?
Hem d’atreure el turisme que ens

interessa. Un turisme de qualitat,
que respecti la ciutat i que ens
deixi diners. Hem de ser egoistes
per atreure el turisme que ens con-
vé. I en aquest turisme se li han de
posar facilitats i no traves, com les
famoses moratòries de Colau.  

Un turisme més elitista, per dir-ho
d’alguna manera?
No, no. Un turisme cívic, cultural, fa-
miliar i que deixi diners. O un tu-
risme que no deixi tants diners
però que respecti la ciutat. La qües-
tió és que el turisme, que és una
oportunitat i genera 100.000 llocs
de treball, s’ha acabat convertint en
un problema per la gestió equivo-
cada de l’Ajuntament. 

Per acabar li volíem preguntar per
l’oficina que van obrir per donar
suport jurídic a les persones que
retiren llaços grocs. Com està
funcionant?
Hem rebut consultes sobre si hi
podia haver algun tipus de penalit-
zació per retirar els llaços. La millor
defensa que té aquesta oficina és la
inacció de la Generalitat, que final-
ment no ha donat instruccions als
Mossos perquè actuïn.

Li agrada que es retirin llaços?
A mi el que no m’agrada és que
se’n posin a l’espai públic. En aquest
àmbit hi ha d’haver neutralitat.

“La llista del PP per a les
eleccions municipals
serà potentíssima”

Alberto Fernández Díaz / President del grup municipal del PP

Alberto Fernández Díaz ens atén quan falten vuit mesos per a les eleccions 
municipals. El PP encara no té candidat confirmat a l’alcaldia, però fa temps que 
el seu relleu és més que un rumor. Tot i que no ho confirma del tot, de les seves 

paraules es desprèn la sensació que està a punt de tancar una etapa política.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

Perfil | La política com a estil de vida
Alberto Fernández Díaz es mostra afable al llarg de tota l’entrevista. És un home que ha dedicat

tres dècades al PP i reconeix que la política municipal desgasta molt. Vol moltes hores, i no tothom
hi està disposat. Motorista empedreït, diu que li agradaria tenir més temps per a la seva afició. 

“Tinc una màxima:
tots som necessaris
però ningú és
imprescindible”
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POLÍTICA4Sarrià va viure el tres
d’octubre un nou episodi de ten-
sió al carrer, després del que es va
produir el mes de març quan l’A-
teneu Popular va patir un atac fei-
xista, per una manifestació del
grup espanyolista Los de Artós.

“Pasacalles Festivo. Per Cata-
lunya i Espanya, recuperem els ca-
rrers de tots”. Amb aquest lema
més d’un centenar de persones, la
majoria molt joves, van sortir al ca-
rrer per mostrar el seu rebuig al re-
ferèndum de l’1 d’octubre amb
motiu del seu primer aniversari.
La convocatòria, feta a la plaça Ar-
tós, va fer que diferents col·lectius
de l’esquerra independentista,
com ara Arran, l’Ateneu Popular
de Sarrià o el CDR Sarrià, convo-
quessin una contra manifestació
per “combatre el feixisme”. 

CÀRREGUES POLICIALS 
Quan el grup d’independentistes
va arribar a la plaça els Mossos
d’Esquadra van carregar contra
ells amb contundència per tal
d’evitar que els dos grups coinci-
dissin. El grup, format per un
centenar de persones, havia sor-
tit des del costat de l’Ateneu fins
al carrer Vergós, on hi havia el cor-
dó d’agents antiavalots. Els ma-
nifestants antifeixistes gairebé
van aconseguir entrar a la plaça
però els Mossos ho van evitar.

Tot seguit, la manifestació es-
panyolista va començar a baixar
fins a la ronda General Mitre amb
una pancarta on es podia llegir ‘Ca-
taluña es España’. Escortats pels
antiavalots, els manifestants van
tallar la ronda General Mitre, el ca-
rrer Sant Joan Bosco, la Via Au-
gusta i el carrer Balmes. El grup
d’espanyolistes, que lluïen moltes

banderes d’Espanya i també de la
Guàrdia Civil i Tabàrnia, van anar
desfilant mentre cridaven con-
signes com ara “Viva el rey”,
“Puigdemont a prisión” o “Espa-
ña unida jamás será vencida”.

Els integrants de la marxa
també van aprofitar la manifes-
tació per deixar clara la seva an-
tipatia cap a la Institució Cultural
del CIC, situada al carrer Encar-
nació, i que forma part del col·lec-
tiu Nova Escola Catalana. En el
moment de passar-hi per davant,

els manifestants es van aturar i van
començar a insultar els professors
que estaven a punt de sortir. Els
fets ja han provocat que el PDe-
CAT hagi demanat a l’Ajunta-
ment que “condemni els fets”.
“Són actes del tot intolerables per
una societat democràtica”, ha afir-
mat el regidor i president del
Consell de Districte, Jordi Martí.

“IMPUNITAT FEIXISTA”
Les càrregues policials van pro-
vocar que les organitzacions an-
tifeixistes hagin acusat els Mossos
d’excedir-se després que diverses
persones patissin contusions i
una acabés amb el braç trencat. En
un comunicat conjunt, afirmen
que els Mossos “es van posar del
costat de l’extrema dreta protegint-
los i deixant-los actuar impune-
ment”, al mateix temps que de-
nuncien que, en un moment de la
manifestació, un grup de sis ho-
mes  van sortir de la manifestació
per aturar un noi que l’anava se-
guint per agredir-lo. Les organit-
zacions antifeixistes asseguren
que es tracta d’un “cos parapoli-
cial” que gaudia “d’impunitat”.

Una imatge del desplegament policial dels Mossos. Foto: Twitter (@usuku)

Nou episodi de tensió entre
espanyolistes i antifeixistes

» Una convocatòria del col·lectiu espanyolista Los de Artós acaba
amb càrregues dels Mossos contra un grup d’antifeixistes

Asens nega les retallades 
i parla de “canvi de tempos”

ECONOMIA4El Ple extraordi-
nari sobre les possibles retallades,
celebrat el passat 25 de setembre
i que havia estat forçat per l’o-
posició, va servir perquè des del
govern municipal, tal com ja ha-
via passat en la majoria dels
plens celebrats en altres distric-
tes, negués les possibles retalla-
des denunciades per l’oposició el
passat mes de juliol.

“No es farà cap retallada. No
es deixarà de fer res que no esti-
gués previst. Simplement can-
vien els tempos”. Aquesta va ser
part de l’explicació que el regidor
Jaume Asens va donar durant la
celebració del ple. Assens va as-

segurar que “el document que es
va filtrar era un escenari hipotè-
tic de previsió econòmica pèssi-
ma. No és un document sobre l’e-
conomia actual”.

L’oposició, per la seva banda,
es va mostrar molt crítica amb la
gestió del govern municipal. Des
del Grup Demòcrata van afirmar
que “quan governava Trias hi ha-
via 70 milions de pressupost i ara
amb Colau n’hi ha 45 i encara es
patiran retallades”. Des d’ERC es
va criticar la lentitud del projecte
de la Biblioteca de Sarrià, que ha
estat aprovat en comissió de go-
vern, i des del PP es va acusar el
govern municipal “d’opacitat”.   

Recta final de l’enderroc parcial 
de l’Ateneu Popular de Sarrià

EQUIPAMENTS4L’enderroc
parcial de les casetes del carrer
Hort de la Vila, convertides des
del 2015 en l’Ateneu Popular de
Sarrià, està a punt d’acabar des-
prés que el Districte el posés en
marxa a principis de setembre.

Cal recordar que les casetes
van quedar greument malmeses
el passat mes de març després
que l’Ateneu Popular fos víctima
d’un atac feixista que va causar
un incendi. Un cop l’enderroc
parcial es completi, caldrà deci-
dir el futur d’aquest espai. Des
del Districte expliquen que el se-

güent pas serà “definir junta-
ment amb els veïns i les entitats
el futur equipament”. 

Des de fa temps l’Associació
de Veïns de Sarrià demana que
es rehabiliti l’edifici, ja que con-
sideren que forma part del pa-
trimoni del barri. Al mateix
temps, des de l’Ateneu Popular
volen poder mantenir el pati
del que era el casal i reivindiquen
que al barri fan falta espai per als
joves. Caldrà veure, doncs, qui ti-
pus d’equipament acull final-
ment l’espai i quin tipus de re-
habilitació es fa de les cases.

Sarrià-Sant Gervasi Vallvidrera | La Síndica demana que el CAP ampliï l’horari
La Síndica de Greuges de la ciutat, Maria Assumpció Vilà, va demanar a finals de se-

tembre, durant una vista a Vallvidrera, que el CAP del barri obri les seves portes algu-
na tarda de dilluns a divendres, ja que de moment només obre els matins. La Síndica

1-O: DOS POLICIES
SERAN INVESTIGATS

4La xifra de policies na-
cionals que seran investi-
gats per les càrregues du-
rant el referèndum de l’1-O
ha augmentat. Un agent i
un inspector han estat ci-
tats a declarar per la seva
actuació a l’escola Dolors
Monserdà-Santapau, on hi
va haver 18 ferits per les cà-
rregues policials.
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Sarrià diu adéu a una Festa Major
amb un veïnat bolcat en els actes 

RECICLATGE4La implementació
del sistema de recollida selecti-
va Porta a Porta al nucli antic de
Sarrià funciona. Aquesta és la
conclusió després que es posés
en marxa al febrer, ja que la re-
collida selectiva ha passat del
19% al 56%. 

Des del departament d’Eco-
logia expliquen que la recollida de
la fracció orgànica s’ha multipli-
cat per 100 i ha passat dels 700
quilos setmanals als 6.300.
Aquestes xifres situen el nucli
antic de Sarrià en els nivells de re-
ciclatge que marca la UE, el 60%.

Al llarg d’aquests mesos el
sistema s’ha anat perfeccionant a
partir de les propostes del grup de
treball de la Comissió de Segui-
ment  del Consell de Barri.

Balanç positiu 
del Porta a Porta 
al centre de Sarrià

CIVISME4Segueix la polèmica
al voltant de la prohibició que no
permet entrar els gossos al Turó
Park. Des de fa uns dies la Guàr-
dia Urbana ha començat a posar
les primeres multes a les persones
que no respecten la prohibició i la
polèmica sembla lluny de des-
aparèixer.

Les protestes veïnals i dels
usuaris del parc no han afluixat
en les últimes setmanes. De fet,
molta gent ha decidit plantar
cara a la nova normativa muni-
cipal i entren al parc amb el
gos. Els veïns que segueixen
passejant el gos al parc denun-
cien que el nou espai habilitat, a
la zona de Piscines i Esports, és
incòmode, no hi ha espai perquè
la gent gran pugui seure i fa
mala olor. També denuncien
que s’estan posant multes a Can
Castelló i Can Sagnier. 

Primeres multes
per passejar 
el gos al Turó Park

CELEBRACIÓ4Sarrià es va aco-
miadar de la seva Festa Major el
passat dia 7 d’octubre després de
10 dies farcits d’activitats que van
omplir la vila.

La celebració es va posar en
marxa el passat 28 de setembre
amb el pregó i el brindis d’inici de
Festa Major. Enguany el pregó el
van protagonitzar els nens i ne-
nes que formen la comissió de
festes infantils, que es coneix
amb el nom de Mini Comi. El
mateix dia també es van com-
memorar els 100 anys del Penó
de l’Orfeó Sarrianenc amb la
cantada del cant de la senyera
composta per Àngels Obiols,

fundador i director de l’entitat. El
16è Concurs de Directes de la Co-
ordinadora de Rock de Sarrià va
arrodonir l’estrena de la festa.

Durant el primer cap de set-
mana els veïns van poder gaudir
d’un programa farcit d’actes,
com ara la cercavila de Festa Ma-
jor  el recorregut artístic pels bal-
cons engalanats o la trobada
gegantera, que aquest any va
celebrar el seu 25è aniversari
amb una matinal plena d’activi-
tats. Més endavant, a partir de la
setmana de l’1 d’octubre, els ca-
rrers de la vila van seguir acollint
diferents actes de format més re-
duït mentre que amb l’arribada

del segon cap de setmana van
tornar els actes importants. Es va
fer el Sarrià en flames, la Festa
a la plaça, la vuitena Baixada de
Carros i el Piromusical de final
de Festa.

DIADA CASTELLERA
Un dels moments més esperats
de la Festa Major va ser la dia-
da castellera del dia 6 d’octubre,
que va servir per tornar a veure
l’actuació dels Castellers de Sa-
rrià, després del seu retorn de
l’any passat. Els sarrianencs van
descarregar, entre altres cas-
tells, el 4 de 6 amb agulla i el 3
de 6 amb agulla. Els focs artificials van tornar a tancar la Festa Major. Foto: Districte

Sarrià-Sant Gervasi
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-

lunya i que compleixi una sèrie
de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la

conselleria d’Afers Socials i Fa-
mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en
81 milions d’euros

el pressupost 
destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 
el mercat laboral:
1.138 famílies ja

hi han tornat i han
sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia

Pàgines especials
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi
hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars

Pàgines especials líniasarrià.cat
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Tot a punt per a una nova
edició del Sarrià Tast de Nit  

GASTRONOMIA4El Mercat de
Sarrià acollirà el pròxim dissab-
te 27 d’octubre, entre les vuit del
vespre i les 12 de la nit, la cin-
quena edició del Sarrià Tast de
Nit, que anirà acompanyant dels
onzens Premis Eix de Sarrià.

Un any més tots aquells que
s’acostin al Mercat de Sarrià po-
dran tastar les diferents propos-
tes culinàries de les paradetes, es-
coltar música en viu i viure l’en-
trega de Premis.

El lliurament d’aquests pre-
mis és una de les activitats més
emblemàtiques dels darrers anys
organitzades per l’Associació de

Comerciants de Sarrià. Un jurat
format per personalitats diver-
ses (representants de la Gene-
ralitat, de l’Ajuntament, del Dis-
tricte i d’entitats de la ciutat i el
barri) entreguen uns premis di-
vidits en tres categories: ‘Millor
comerç de l’Eix’, amb què es pre-
mia la qualitat del servei i la in-
novació; ‘La veu del carrer’, es-
collit pels veïns i clients del ba-
rri i, finalment el Premi honorí-
fic, amb el qual es valora un co-
merç, entitat o persona que hagi
fet una tasca de promoció del co-
merç de Sarrià o hi hagi col·la-
borat de forma especial.

ACTIVITATS4L’Eix Sarrià està
acabant de preparar una nova
edició de la Mostra de Comerç
al Carrer i Gastronòmica de
Sarrià, que se celebrarà el prò-
xim dissabte 20 d’octubre entre
les 10 del matí i les vuit del ves-
pre. Es tracta d’una de les acti-
vitats més destacades de la tar-
dor que cada any organitza el
comerç local.

Així doncs, un any més el ca-
rrer Major de Sarrià i la plaça de
la Vila s’ompliran de paradetes
on els comerços del barri oferi-
ran una gran varietat de pro-
ductes. Hi haurà moda de dona
i home, bijuteria, joieria, moda
infantil, sabates, alimentació,
coses per la llar, objectes de re-
gal, llenceria i serveis, entre

d’altres. D’aquesta manera, els
comerciants podran oferir a
peu de carrer tota la seva ofer-
ta de productes.

Pel que fa a la part gastro-
nòmica de la jornada, se cele-
brarà a la plaça de Sarrià. Tal
com ja s’ha fet en anteriors
edicions, el públic podrà gau-

dir d’una oferta molt variada de
diferents productes selectes.
Serà la millor manera d’arro-
donir una jornada que en els
últims anys sempre ha estat un
èxit de públic.

Per últim, els més petits
tindran un parc infantil per
poder distreure’s.

El comerç sarrianenc tornarà a sortir al carrer el dia 20. Foto: Districte

Arriba la Mostra de Comerç al
Carrer i Gastronòmica de Sarrià

Festa Major de Sarrià | Botifarrada del Mercat de Sarrià
El Mercat de Sarrià també va participar a finals de setembre a la Festa Major de 
Sarrià.  El dia 30 el Mercat va organitzar una botifarrada per als veïns, que van 

poder gaudir d’un producte de primer nivell fet a la brasa a l’exterior del recinte.

La Mostra se celebrarà
el 20 d’octubre 
entre les 10 del matí
i les vuit del vespre
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La FAVB i diferents associacions de veïns tornen a exigir progressos en el transport

Clam veïnal pel metro
MOBILITAT/ A principis del passat mes de
setembre es va resoldre una de les de-
mandes històriques pel que fa a la mobi-
litat a la ciutat: l’arribada del metro al barri
santsenc de la Marina (amb dues esta-
cions, Foc i Foneria, de l’L10 Sud). Ara bé,
les entitats veïnals no ho consideren sufi-
cient i continuen reclamant millores per a
l’actual xarxa d’aquest transport públic.

En aquest sentit, el passat dimarts 2
d’octubre, la FAVB va publicar un comuni-
cat en el qual exigia, un cop més, “el des-
bloqueig de la xarxa”, és a dir, una sèrie de
reivindicacions que la federació considera
que són urgents i necessàries. La FAVB ja
les havia traslladat als representants de
l’Àrea de Mobilitat del Departament de
Territori de la Generalitat en una de les da-
rreres trobades que van mantenir amb l’e-
xecutiu, que segons expliquen va ser a
finals del mes de juliol. En aquesta reunió,
els representants veïnals van “reiterar la
indignació, el cansament i la necessitat de
resoldre aquests temes pendents”.

En concret, les demandes que van
traslladar als responsables de Territori van
ser la necessitat de completar el projecte
de la línia L9 (unint els ramals Nord i Sud i
permetent totes les connexions previstes
amb la resta de línies), la connexió de les
línies L1 i L9 amb l’L4, entre les estacions
de La Pau (Sant Martí) i La Sagrera (Sant
Andreu) i, per últim, la connexió de les lí-
nies L5 i L1 entre Trinitat Vella (Sant An-
dreu) i Trinitat Nova (Nou Barris).

La FAVB apunta que en els tres casos
bona part de l’obra (túnels i estacions) ja
està feta, de manera que cal accelerar la

recta final i la seva finalització, perquè su-
posaran una millora substancial per al
transport públic de la ciutat. 

Tot i això, malgrat assegurar que bona
part de les infraestructures estan molt
avançades, consideren que el projecte està
“aturat” i reiteren que acabar l’L9 i millorar
la xarxa actual de metro és “una necessitat
social i ambiental fonamental” i que ha
estat “bloquejada massa temps”. El comu-
nicat s’acaba celebrant que el metro hagi
arribat per fi a la Zona Franca, però que
això ha de tenir continuïtat amb l’execució

de la resta de les millores. Per últim, des de
la FAVB fan una nova crida als responsables
de la Generalitat i a la resta de polítics que
treballin de veritat per desencallar el tema.

RESPOSTA DEL GOVERN
En aquest sentit, la Generalitat assegura
que la culminació de l’L9 depèn d’un crè-
dit del Banc Europeu d’Inversions (BEI) de
740 milions d’euros, i que aquesta serà la
inversió prioritària. D’aquesta manera, el
Govern assegura que els altres dos pro-
jectes es posaran en marxa quan aquesta
ja sigui una sola línia.

MANIFESTACIÓ/ Aprofitant la celebració del Dia Mundial
del Turisme, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) va organitzar el dia 27 de setembre una manifestació
per expressar que en aquest data “no hi ha res a celebrar”.
Els manifestants, una mica més d’un centenar, van començar
el seu recorregut des de la plaça Catalunya.

La protesta, que va consistir en una marxa simbòlica que
representava l’enterrament d’un Bus Turístic, es va dirigir
fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants van acabar
el seu recorregut. Es van poder veure pancartes a favor del
decreixement turístic o contràries a les plataformes de llo-
guer de pisos turístics com Airbnb.

Des de l’ABTS afirmen que el turisme és “una indústria
extractiva de les més contaminants, basada en l’acumulació
per despossessió i que provoca terribles i creixents des-
igualtats, mentre els llocs de treball que genera es de-
mostren cada dia més precaris, injustos i explotadors”. Els
integrants de la plataforma veïnal recorden que “fa anys que
poblacions locals i moviments socials de diversos indrets
denunciem públicament els danys que la indústria turís-
tica provoca per tal de continuar lucrant-se i expandint-se”.

El mateix dia va haver-hi reivindicacions de la Xarxa del
Sud d’Europa davant la Turistització (SET), i van sortir al ca-
rrer veïns de Sevilla, Màlaga, Malta, Girona o Venècia.

Enèsima protesta al centre de 
la ciutat contra el turisme massiu TURISME/“Ja n’hem tingut prou d’hotels, de la gentrificació

i de posar el barri al servei del capital global i del turisme”.
Amb aquestes paraules, les entitats veïnals del barri de Pro-
vençals del Poblenou expressen el seu rebuig a la construcció
del que anomenen un “macrohotel” al carrer Cristóbal de
Moura.

L’hotel tindrà 14 plantes i, segons aquestes entitats, es
construirà a causa del nou eix verd, del qual ja han començat
les obres, que ha d’unir els barris del Poblenou i el Besòs.
L’eix verd, afegeixen, “ha aconseguit atreure els fons inver-
sors que ara hi volen fer un hotel, beneficiant- se de l’espai
públic que hem pagat entre tots i totes”.  En un manifest pu-
blicat fa pocs dies, les entitats asseguren que la construc-
ció d’aquest nou hotel no hauria estat possible “sense el pla
urbanístic del 22@ i l’actual regulació del PEUAT, que per-
met la construcció de nous hotels en aquesta zona”.

‘No’ dels veïns a un hotel 
a Provençals del Poblenou

veïns en línia

L’arribada de l’L10 
a la Zona Franca és 
una bona notícia, però 
volen més millores 
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MOBILITAT/ La futura retirada
de la línia 192 de bus (deixarà de
funcionar durant aquesta tardor)
ha fet que els veïns del Camp de
l’Arpa del Clot hagin sortit al carrer
a protestar. El passat 28 de se-
tembre, un centenar de persones
es van concentrar contra l’elimi-
nació d’aquesta línia, que s’em-
marca en la implantació de la
xarxa ortogonal d’autobús que l’A-
juntament ha desplegat.

Els manifestants, convocats
per l’AVV del Clot-Camp de l’Ar-
pa, van tallar la Meridiana, mos-
trant pancartes on s’hi podia lle-
gir el lema “No elimineu el 192,
seria antisocial”, i cridat consignes
com “el 192 és del barri”.

Veïns del Clot volen
evitar la supressió
d’una línia de bus

HISTÒRIA/ L’antic camp de softbol, al peu
de l’accés al Jardí Botànic, va ser l’escenari,
el passat diumenge 7 d’octubre, d’una tro-
bada de veïns que van viure als barris de
barraques d’aquesta muntanya i d’altres
punts de la ciutat. La jornada es va orga-
nitzar amb motiu del 50è aniversari del
trasllat més nombrós que es va fer entre
1967 i 1968 als barris de nova creació.

Els participants van començar a arribar
a les 10 del matí i una hora més tard la
banda La Joia de Montjuïc va voler sumar-
se a l’homenatge amb una actuació musi-
cal. Després d’aquesta, representants dels
ajuntaments de Barcelona, Badalona, el Prat
i Sant Boi i bona part d’aquests mateixos
veïns van fer els parlaments institucionals.
Les últimes activitats programades abans

del dinar popular de germanor van ser un
ball, una visita guiada al Jardí Botànic, la
projecció del documental Será tu tierra i una
nova actuació de la Joia de Montjuïc.

Ja a la tarda, els assistents van poder
gaudir del grup de teatre Katalaska de Ba-
dalona i dels grups de ball de la Casa de
Cadis de Sant Boi i de hip-hop de l’Associa-
ció de Veïns del barri de Sant Cosme de
Santa Coloma de Gramenet.

30.000 VEÏNS
El fenomen va arribar a tenir unes grans di-
mensions a la muntanya i, de fet, en un
cens de l’any 1957 hi havia comptabilitzats
uns 30.000 veïns en més de 7.000 barra-
ques. Moltes d’elles van començar a ende-
rrocar-se durant la dècada de 1960.

Montjuïc commemora 
els 50 anys de la fi del barraquisme

PROTESTA/ El passat dissabte 6
d’octubre, la plataforma de Jubi-
lats de Macosa-Alstom afectats
per l'amiant va organitzar una
concentració internacional de
víctimes d’aquesta substància a
la plaça de Sant Jaume.

Sota el lema Las víctimas del
amianto tienen nombres. Las res-
ponsables de sus muertes, tam-
bién,  la trobada va comptar amb
la presència del Col·lectiu Ronda
i de l’AVAAC, l’associació de vícti-
mes de Catalunya. 

L’amiant era un dels mate-
rials que més es feia servir en
construcció fa anys, però la seva
toxicitat ha fet que de mica en
mica s’hagi anat retirant.

Concentració de
víctimes de l’amiant
a Sant Jaume

PUBLICACIÓ/ Perspectiva de gè-
nere sobre el dret a l'habitatge i la
pobresa energètica a Barcelona.
Aquest és el títol d’un estudi
que la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) va presentar
durant la tarda del passat dijous
4 d’octubre a la Lleialtat Santsenca.

L’informe és el fruit d'un in-
tens treball de camp que l'entitat
ha fet al llarg del 2017 i 2018 i vol
denunciar “la feminització de la
pobresa” que la ciutat ha viscut
darrerament.

L’Observatori DESC, Engin-
yeria Sense Fronteres, l'Agència
de Salut Pública de Barcelona i l’A-
PE van ser algunes entitats pre-
sents en aquest acte a Sants.

La PAH presenta el
seu estudi sobre la
pobresa energètica

veïns en línia

Satisfacció a la FAVB perquè el 30%
dels nous pisos hauran de ser socials
HABITATGE/ El passat 28 de se-
tembre, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar la mesura que obligarà
tots els promotors a reservar el
30% dels nous pisos o grans reha-
bilitacions –les que superin els
600 metres quadrats– a habitatge
assequible. Aquesta votació, però,
era un tràmit, ja que des d’una
setmana abans (després de la Co-
missió d'Ecologia, Mobilitat i Ur-
banisme) se sabia que aquest
punt de l’ordre del dia acabaria
prosperant, ja que tenia el suport
del govern d’Ada Colau, d’ERC i
del PSC. Finalment, a més, el PDe-
CAT i els regidors no adscrits (Ge-
rard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé)
també van votar-hi a favor.

Aquesta decisió ha estat re-
buda amb satisfacció per part de
la FAVB (i altres entitats involucra-
des en aquesta lluita, com la PAH
o el Sindicat de Llogaters), que ho
considera “una victòria veïnal” i
“un pas importantíssim per a l'ha-
bitatge assequible a la ciutat”. La
federació recorda que això ha
estat possible “gràcies a l’empenta
de les entitats socials” que fa un
any i mig van presentar una
moció per sol·licitar-ho.

I és que, segons la FAVB, aug-
mentar la quantitat de pisos de
protecció oficial era tan important
com aturar els desnonaments o
frenar la nova bombolla del llo-
guer i l'expulsió del veïnat. La fe-
deració també denuncia que,
actualment, a la ciutat només un
1,5% dels pisos són públics, una
xifra molt allunyada de la mitjana
dels països europeus, on se situa
entre el 15 i el 20%.

Amb aquesta mesura, la FAVB
calcula que cada any la ciutat pot
guanyar uns 400 habitatges pro-
tegits. A més, la federació consi-
dera que no es pot deixar la
creació d'habitatge protegit
només en mans dels pressupos-
tos públics i que també cal exigir
responsabilitats i aportacions al
sector privat, com es farà a partir
d’ara després de l’aprovació.

PIONERS A CATALUNYA
Aquesta decisió, apunten des de la
FAVB, és “un punt d’inflexió” en la
gestió de l’habitatge i també una
acció pionera, ja que és la primera

ciutat de Catalunya que decideix
aplicar-la, cosa que ja s’ha fet a ciu-
tats com París o Nova York. Al ma-
teix temps, la federació considera
que això ha de ser l’espurna que
porti altres municipis del país (co-
mençant pels de l’àrea metropoli-
tana) a voler impulsar mesures
d’aquesta naturalesa.

Amb el sí ja assegurat, la FAVB
va celebrar una trobada el passat
20 de setembre a la Lleialtat Sant-
senca, en la qual van tornar a ex-
plicar la importància de la mesura
que canviarà el panorama de l’ha-
bitatge a la ciutat.

Només l’1,5% dels
pisos de la ciutat
són públics, lluny
de xifres europees
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Dos punts després dels primers
dos partits (l’enfrontament de la
primera jornada contra el filial
del Balonmano Granollers es va
ajornar i encara no té data fixa-
da). El retorn de l’Handbol la Sa-
lle a la Primera Nacional ha co-
mençat amb dos empats a do-
micili, en els seus desplaçaments
a les pistes de l’Handbol Esplu-
gues i de l’Handbol Poblenou (un
altre dels equips que ha pujat de
categoria amb la Salle).

En l’apartat ofensiu, Màrius
Riba és el jugador que ha co-
mençat la temporada més inspi-
rat de cara a la porteria contrà-
ria del conjunt de Sergi Melús, ja
que ha aconseguit marcar 12
gols en dos partits (va ser el mi-
llor del desplaçament del passat
dia 6 al Poblenou), mentre que el

lateral dret Conrad Daubanton i
l’extrem esquerre Jose Simón
sumen 10 dianes en aquests ma-
teixos dos enfrontaments.

El conjunt de la Bonanova,
doncs, ocupa l’onzena posició
de la classificació (amb un partit
menys que gairebé tots els equips
que té per sobre) i afronta ara una
part del calendari molt exigent.

Els de Melús visitaran la pista del
líder, el CH Sant Esteve Sesro-
vires, el pròxim dimecres 10 a dos
quarts de 10 de la nit, mentre que
10 dies més tard tocarà un altre
desplaçament, en aquest cas a Sa-
badell, per jugar a la pista de
l’OAR. El primer partit a casa
serà el diumenge 27, contra
l’Handbol Sant Joan Despí.

L’equip ha mostrat bones sensacions en l’inici del curs. Foto: HLS

Dos empats en el retorn 
de la Salle a Primera Nacional

» L’equip afronta un tram final del mes complicat, amb les visites 
a pistes exigents com les del Sant Esteve Sesrovires o l’OAR Gràcia

Tot a punt per a la setena
edició del Correbarri

ATLETISME4El pròxim diu-
menge 14 se celebrarà la setena
edició d’una de les curses més pe-
culiars de la ciutat: el Correbarri,
una prova en la qual els 10 dis-
trictes competeixen entre si per
demostrar quins són els barce-
lonins més ràpids.

La prova, un any més, repe-
teix recorregut, amb la sortida i
la meta a la plaça del Mar, davant
la piscina Sant Sebastià, de l’A-
tlètic Barceloneta (un dels orga-
nitzadors). Els atletes hauran de
recórrer el moll de la Barcelone-
ta i de Bosch i Alsina, el passeig

de Colom, faran tot el contorn del
parc de la Ciutadella i enfilaran la
recta final per la ronda del Lito-
ral i pel passeig Marítim.

ANNA BOADAS, PADRINA
De cara a l’edició d’enguany, Sa-
rrià-Sant Gervasi ha escollit la pe-
riodista i guionista Ana Boadas
perquè sigui la padrina del dis-
tricte. Els atletes sarrianencs (i els
de la resta de la ciutat) lluitaran
per intentar trencar el monopo-
li de Sant Martí i de Sant Andreu,
els dos únics vencedors d’aques-
ta competició.

El CP Sarrià, cuer de la lliga
després de sis jornades

Tres empats i tres
derrotes en les pri-
meres sis jornades: el
CP Sarrià és l’únic

equip del grup 2 de Segona Ca-
talana que encara no ha guanyat
cap partit i ocupa l’última posi-
ció de la classificació. 

Després d’empatar tres par-
tits de forma consecutiva (dos a
casa i un a domicili), els de Marc
Fernández van cedir dues de-
rrotes per la mínima: la prime-
ra a Mataró en la darrera jorna-
da del mes passat (4-3) i la se-
gona en el partit del passat dis-

sabte 6 contra la UE Mollet a la
Vall d’Hebron (0-1). De fet, totes
les derrotes que ha patit l’equip
han estat per un sol gol.

Així, el conjunt parroquial
vol començar a capgirar aques-
ta mala dinàmica com més aviat
millor i, per fer-ho, tindran dos
partits a casa i un a domicili
abans que s’acabi el mes. L’equip
visitarà el CD Montcada el diu-
menge 14 i jugarà dos partits con-
secutius a la Vall d’Hebron: el
dissabte 20 contra la Unificación
Llefià i set dies més tard contra
el CF Singuerlín.

180 persones en la 25a
pujada a la Torre de Collserola
ATLETISME4Una de les proves
atlètiques més emblemàtiques
del districte, la pujada a la Torre
de Collserola, va celebrar la seva
vint-i-cinquena edició el passat
dissabte 15 de setembre, en el
marc de la Festa Major de Vall-
vidrera i Mas Sauró. 

Unes 180 persones no van
deixar escapar l’ocasió de cele-
brar la festa fent esport en aques-
ta prova que, com des de fa una
dècada, ha organitzat Runners

Vallvidrera, i que, com és habi-
tual, portava els atletes des del
barri fins al mirador de la torre. 

Per commemorar aquest ani-
versari, els organitzadors van
decidir donar, de forma perma-
nent i simbòlica, el dorsal 1 a Ra-
món Tomás (l’única persona
que ha participat en totes les edi-
cions de la pujada) de manera
que, a partir d’ara, sempre que
ho torni a fer lluirà aquest nú-
mero de forma honorífica.

Pau Arriaga
LA BONANOVA

Ciclisme | Sarrià celebra la seva primera volta ciclista
El passat dissabte 22, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, Sarrià va acollir la

primera volta ciclista de la història del barri, una prova de 4 quilòmetres apte per a ciclistes
joves i més veterans. La plataforma Sarrià Respira i l’AV Sarrià van ser els organitzadors.Esports
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Festes majors 
per a tots

Un any més hem gaudit de la
Festa Major de Sarrià, dies per
compartir tradició i festa, on la co-
missió de festes i els veïns s’impli-
quen amb activitats per al gaudi de
tots. Com cada any els consellers
del Partit Popular vam assistir al
pregó de la Festa Major però, da-
vant les paraules del regidor del
districte, amb clar contingut polític
i sectarisme independentista, tren-
cant la imparcialitat institucional
que han de tenir totes les festes
majors, ens vam veure obligats a
abandonar l’acte.

Reclamem, una vegada més,
que es garanteixin els principis
d’objectivitat i neutralitat en actes
institucionals i festes majors que
han de ser de tots i no només d’un
grup de veïns, ignorant i menyste-
nint premeditadament una bona
part de la població de Sarrià-Sant
Gervasi que no és independentista.

Óscar Ramírez
Conseller del PP a

Sarrià-Sant Gervasi
Sarrià-Sant Gervasi

Los nuevos carriles bici y bus que
está implantando el gobierno Colau
en Sarrià-Sant Gervasi convierten la
circulación en un callejón sin salida
en un distrito donde existe gran con-
centración de centros educativos a
los que asisten diariamente miles de
estudiantes. Por ello, ante las duras
críticas por parte de vecinos, entida-
des y centros educativos por el des-
pliegue de la nueva línea de bus V9

(Calatrava-Iradier-Anglí), el Grupo
Popular pidió en el pasado Pleno del
mes de julio convocar una reunión
con vecinos, comerciantes, entida-
des, técnicos municipales y respon-
sables de los centros educativos
afectados para buscar la mejor solu-
ción al itinerario de la línea V9 de
bus, modificando su recorrido o in-
cluso llegando a la reversión de estos
nuevos carriles si fuera necesario.

Alberto Fernández considera
que el despliegue de los nuevos
carriles bici y bus que ha hecho Ada
Colau se ha hecho de forma preci-
pitada e improvisada, sin contar
con la participación de vecinos, co-
legios y comerciantes, ensañán-
dose especialmente con nuestro
distrito donde algunos cambios en
la movilidad pueden convertirse en
un caos en zonas escolares. 

Revisemos la línea de autobús V9 

Recuperemos la mejor Barcelona
La  palabra ‘orgullo’  es la que
más veces sale a relucir cuando
a un barcelonés se nos pre-
gunta sobre lo que sentimos por
nuestra ciudad. Pero desde
hace tres años, Barcelona pa-
dece una doble adversidad: su
alcaldesa y el independentismo.
Ada Colau quiere convertir el
Ayuntamiento en su comuna de
populismo extremo, mientras
que el independentismo pre-
tende que la ‘Casa Gran’ sea un
casal independentista.  

Colau en su mandato ha ol-
vidado los barrios, que ahora se
manifiestan contra ella y ha igno-
rado a sus vecinos a los que
tanto decía que iba a escuchar.
Su política de vivienda y su pro-
puesta estrella es de cartón-pie-
dra, solo fachada. Continúan los
desahucios, incluso en viviendas
públicas, más de 3.000 al año,
los alquileres se han encarecido

un 20% en los últimos dos años
y más de 80 solares públicos si-
guen vacíos, pese que en ellos
se podrían construir 5.000 vi-
viendas sociales. 

La de Colau es una Barce-
lona hostil con los emprendedo-
res pero amigable con los
antisistema, okupas, incívicos,
manteros e inmigración irregular,
en la que, el turismo es malo, el
comercio injusto, la propiedad
sospechosa, la policía culpable
y que llena de trabas al tercer
sector social, que atiende a las
personas más vulnerables.

La ciudad fuera de la ley se
multiplica y la victimización
crece: uno de cada cuatro bar-
celoneses reconoce haber su-
frido un robo el último año,
mien tras la delincuencia se dis-
para un 20%. Problemas como
los narcopisos, el aumento de
robos en plena calle, el incivismo

en barrios, son una clara mues-
tra de que Ada Colau ha bajado
la guardia en seguridad, cuando
deberíamos ser una ciudad de
Ley y Ordenanzas, con firmeza
10 contra la delincuencia y tole-
rancia cero para  que los espa-
cios públicos sean de todos.   

No es momento de resig-
narse y menos de rendirse, sino
de movilizarse y de ilusionarse.
Barcelona es capital de Catalu-
nya y gran capital de España.
Epicentro de una gran región del
sur de Europa y del Mediterrá-
neo, y que tiene en sus lenguas,
catalán y castellano, un patrimo-
nio a preservar.  

Se ha de pasar de la ciudad
convulsa a la integradora; del
gobierno que gesticula a la efi-
caz gobernanza; del revanc-
hismo y la exclusión, a la
conciliación e integración; de la
Generalitat que niega a Barce-

lona, las inversiones, la financia-
ción y servicios que nos corres-
ponden, a un govern de Catalunya
que lo respete y respalde; de la
confrontación estéril con el Estado,
a una colaboración exigente; y de
la Barcelona en Común de Colau,
a la ciudad con sentido común.

Creo en una Barcelona líder
y referente en el ámbito social y
de atención a las personas, em-
presarial, cultural, docente, sani-
taria, de innovación y deportes.
Defendiendo sin complejos los
siguientes principios ideológicos
sólidos que deben ser aplicados

a la gestión municipal: la colabo-
ración pública-privada y la liber-
tad de elección en servicios, el
ejercicio de la autoridad y el de-
recho de propiedad y a la inicia-
tiva privada, que por ser social
es de interés público y apoyo a
las clases medias. Y es impres-
cindible una Barcelona que
ofrezca seguridad jurídica, sol-
vencia económica y estabilidad
institucional para atraer y desar-
rollar nuestro potencial y oportu-
nidades. Una ciudad en valores,
con sentido social y de ley, para
recuperar la mejor Barcelona.
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Llibres Teatre

Punt de no retorn (u98 Music, 2018) i
Punt de partida (u98 Music, 2018) són
els dos nous discos de Miquel Abras. El
músic de la Bisbal d'Empordà ha fet
una cosa inèdita fins a la data a casa
nostra: ha publicat dos àlbums amb un
dia de diferència. El primer és un disc
molt rocker, mentre que el segon és
més pausat i amb tocs acústics.

Música Pelis i sèries

Punt de no retorn / Punt de partida
Miquel Abras

L’hora de la música inusual
El Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet és una de les seus de

l’edició d’enguany del cicle de músiques inusuals OUT.SIDE
juntament amb l’Arts Santa Mònica i la Fàbrica de Creació Fa-

bra i Coats (Barcelona), el Centre d’Art la Panera (Lleida) i Lo
Pati-Centre d’Art Terres de l’Ebre (Amposta). El 20 d’octubre
aquest espai de l’Hospitalet acollirà el concert del duet Za!,

un grup que basa les seves actuacions en la improvisació di-
rigida amb signes visuals. Za! comptarà amb la col·laboració
de l'Escola Municipal de Música-Centre de les Arts de L'Hos-

pitalet, que també ha estat la seu d’un taller del grup. 

Vince Gilligan, creador de la sèrie Breaking Bad, va ser el
protagonista de la darrera edició del Serielizados Fest.

El certamen audiovisual, que enguany va arribar a la
seva cinquena edició, es va celebrar a Barcelona entre

els dies 27 i 30 de setembre. Dins de la programació,
Gilligan va oferir una classe magistral a l’auditori de la
Facultat de Comunicació Blanquerna que va aplegar

estudiants i professionals del món del cinema, així
com seguidors de Breaking Bad. Gilligan també va

participar en una xerrada amb el periodista Toni
Garcia Ramon que va començar amb un homenat-

ge al cinquè aniversari de l’emissió de l’últim capí-
tol de Breaking Bad. El creador d’aquesta sèrie tam-
bé és l’autor d’altres produccions d’èxit com Better

Call Saul o d’una trentena de capítols d’Expedient X.
El Serielizados Fest també va comptar amb altres

convidats com Erika Lust, creadora de X Confessions
The Webseries, o Nacho Carretero, autor de Fariña.

V I N C E  G I L L I G A N

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

Ser el creador de ‘Breaking Bad’
També és l’autor d’altres sèries com ‘Better Call Saul’

Famosos

Va participar al Serielizados Fest
Gilligan va oferir una classe magistral i una xerrada

Van celebrar una data especial
L’aniversari de l’últim capítol de ‘Breaking Bad’

QUÈ HA FET?

Una de les millors comèdies negres
que s’han pogut veure els darrers anys
a l’escena barcelonina. Pol López actua
magistralment com a desenterrador
de cadàvers que ha d’enfrontar el pas-
sat i els rumors del poble quan ha d’ex-
humar els ossos de la seva dona, a qui
alguns acusen d’haver matat.

A La Villarroel de Barcelona.

La calavera de Connemara
Iván Morales

Les relacions humanes entre amics,
amigues i parelles són les protagonis-
tes d’aquesta nova novel·la d’Àngels
Bassas, que reflexiona sobre els grans
temes de la vida com la cerca i la pèr-
dua de l’amor, el dol o la maternitat.

Un recull de 15 contes sobre les vi-
vències de quatre amigues arribades a
la quarantena. 

La vida té aquestes coses
Àngels Bassas

Arriba el desenllaç. La popular sèrie
The Walking Dead, una de les més po-
pulars dels darrers anys, encara la seva
darrera temporada. Rick Grimes i tota
la resta de supervivents de l’apocalipsi
zombie segueixen lluitant per intentar
reconstruir la civilització. Aquesta tem-
porada, a més, caldrà estar atents a les
disputes internes entre el grup.

The Walking Dead
Robert Kirkman i Frank Darabont

| Assassin’s Creed Odyssey
Ubisoft presenta una nova entrega de la seva gran saga. Tornarem

a entrar a l’Animus per viure aventures, en aquest cas a l’Antiga Grècia.
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DIVENDRES 26 D’OCTUBRE
20:00 La Llorona serà un dels espectacles de dan-

sa que s’emmarquen en l’edició de 2018 del
cicle Barcelona Districte Cultural. / Centre Cí-
vic Vil·la Urània.

DIMECRES D’OCTUBRE
18:00 Fins al pròxim dia 31, cada dimecres hi

haurà una nova sessió del curs de fotografia
amb smartphone, que dona les eines princi-
pals per introduir-se en aquest món. / Cen-
tre Cívic Sarrià.

TOTS ELS DIJOUS
10:30 Ja està en marxa un curs de ioga amb su-

ports per a gent gran, que s’allargarà durant
tot el trimestre. Yoonah Kim serà la respon-
sable de totes les sessions. / Centre Cívic Casa
Orlandai.

FINS AL 14 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra El Bastó de Sarrià, sobre la
història i trajectòria de la colla sarrianenca,
amb una mirada especial al passat. / Centre
Cívic Casa Orlandai.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-Tarda El món interior pel món exterior és

la mostra que exhibeix un recull d'obres
pictòriques de diferents artistes autodidac-
tes residents al barri de Sarrià. / Centre Cívic
Sarrià.

DIJOUS 18 D’OCTUBRE
11:00 Contes dels sentits és un taller en el qual

els més menuts veuran imatges, tocaran
textures i escoltaran sons per despertar els
seus sentits. Activitat gratuïta. / Biblioteca Sant
Gervasi - Joan Maragall.

TOTS ELS DISSABTES
11:00 Lucia Bretos i María Mendoza són les pro-

fessores del curs Dansa i moviment que s’a-
llargarà fins a principis de desembre. / Cen-
tre Cívic Vil·la Urània.

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
17:30 Partit de futbol corresponent a la vuite-

na jornada de la Segona Catalana entre el CP
Sarrià i la Unificación Llefià. / Municipal de
la Vall d’Hebron.

Joan Boher serà l’encarregat de coor-
dinar la narració anomenada Contes en
clau de Rodari. / Biblioteca Sant Ger-
vasi - Joan Maragall.

Joan Boher coordina 
una sessió de narracions
Dimarts 23 d’octubre a les 17:30

Passió pel formatge és el nom del ta-
ller que està en marxa i que funcionarà
durant tots els dimecres d’aquest
mes. El preu és de 62 euros. / Centre
Cívic Vil·la Urània.

Un curs imprescindible 
per als amants del formatge
Dimecres d’octubre a les 19:00

Ara que es compleixen 30 anys de la
publicació de Camino Soria, un dels te-
mes més coneguts de Gabinete Cali-
gari, la seva veu, Jaime Urrutia, oferi-
rà un concert. / Sala Luz de Gas.

Jaime Urrutia celebra 
30 anys de ‘Camino Soria’

Divendres 19 d’octubre a les 21:00

Partit d’handbol de la sisena jornada
del grup D de la Primera Nacional en-
tre l’Handbol la Salle i el Sant Joan Des-
pí. / Poliesportiu La Salle Bonanova.

L’Handbol la Salle rep la
visita del Sant Joan Despí

Diumenge 28 d’octubre a les 17:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Sarrià-Sant Gervasi

Esquerra Republicana demana 
al govern que abordi la pacificació dels 
voltants de la ronda del General Mitre

Esquerra Republicana demana
al govern municipal que convo-
qui el veïnat, les entitats i els re-
presentants dels grups polítics
de Sarrià-Sant Gervasi per ana-
litzar les problemàtiques i con-
cretar les accions necessàries
per a la pacificació dels vol-
tants de la ronda del General
Mitre.

Els motius d’aquesta peti-
ció radiquen en el fet que els
carrers situats entre General
Mitre i el Parc del Putxet, sovint
utilitzats com a connexió entre
l’Av. República Argentina i Ge-

neral Mitre, tenen voreres de
menys d’un metre d’amplada.

El Pla de Mobilitat detecta
aquesta problemàtica però no
concreta ni calendaritza possi-
bles solucions. Algunes de les
alternatives passen per elevar
passos, posar algun senyal
d’stop, limitar camions, pacifi-
car carrers o ampliar voreres i
reduir carrils.

La pacificació dels voltants
de la ronda del General Mitre
és urgent i millorarà la mobili-
tat i la qualitat de vida dels
veïns i veïnes del districte.

El fins ara candidat d'Esquerra
Republicana de Catalunya a
l'alcaldia de Barcelona, Alfred
Bosch, ha demanat al partit
que proposi Ernest Maragall
perquè encapçali la candida-
tura dels republicans a la ca-
pital catalana. En un discurs
en obert pronunciat davant la
militància, Bosch ha assegu-
rat que "les hores difícils volen
coratge, generositat i intel·li-
gència", i ha remarcat que ha
pres aquesta decisió després
de parlar els darrers dies amb
Oriol Junqueras i Marta Rovira.

Sobre Ernest Maragall,
Bosch ha destacat la gran
tasca que ha fet com a parla-
mentari i com a Conseller d'A-
fers Exteriors. "Coneix molt bé
la ciutat i l'Ajuntament, i porta
el cognom del millor alcalde

que ha tingut mai la ciutat, el
seu germà Pasqual", ha asse-
gurat. D'aquesta manera, el
líder republicà ha demanat al
partit que "obri un nou procés
de primàries i que tots els mi-
litants, simpatitzants i amics i
amigues donin suport sense
fissures  a Ernest Maragall".

Per a Bosch, "avui les am-
bicions personals passen al
darrere, perquè hem vist els
nostres companys ingressar a
la presó i a l'exili". "La gran-
desa sempre demana en-
trega. Jo no puc fer altra cosa
que el que faig avui, per sentit
ètic i per coherència amb els
valors republicans que ens
inspiren", ha conclòs.

Un cop anunciada la re-
núncia d'Alfred Bosch, Esquerra
Republicana ha convocat un

nou procés de primàries obert
a tota la militància per escollir
el cap de llista a les pròximes
eleccions municipals a la ciutat
de Barcelona. La votació està

oberta als més de 4.000 mili-
tants, simpatitzants, amics i
amigues que té el partit a la
capital catalana, així com a la
militància del Jovent Repu-

blicà de Barcelona. El procés
de primàries finalitzarà amb
un Congrés Regional que ofi-
cialitzarà l’elecció de la per-
sona cap de llista.

Alfred Bosch proposa a ERC nomenar 
Ernest Maragall nou candidat per Barcelona
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