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quen amb els busos per informar-
los de si van endarrerits o avançats 
en funció de l’horari a complir. Tri-
as va observar amb curiositat, sen-
se fer preguntes, mentre els treba-
lladors anaven donant instrucci-
ons. Després, en roda de premsa, 
va celebrar aquesta «aposta estratè-
gica en què no hi ha hagut discus-
sió des del punt de vista polític, co-
sa estranya». L’alcalde ironitzava 
sobre la soledat amb què gestiona 
l’ajuntament després de dos anys 
en què ha tingut el PP com a escu-
der de sí però no. 

LA L-9, UN GRAN PROBLEMA / Va avan-
çar que la implantació de noves lí-
nies es perpetrarà en funció dels re-
cursos de què disposa l’empresa, i 
va suggerir que la tarifa del trans-
port públic «només pugi una mi-
ca». Sobre el fet que la Generalitat 
no destini ni un sol euro a la L-9 en 
els comptes del 2014, va admetre 
que Barcelona, efectivament, «té 
un gran problema». H
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gona edició del projecte han sor-
git diferents iniciatives socials 
i culturals autònomes impulsa-
des per joves que havien partici-
pat en els primers tallers i que 
segueixen vinculats a la cam-
panya. És el cas del blog http://
microproyectosbcn.wordpress.
com, que ha posat en marxa des-
prés de participar en un taller de 
comunicació Oxana Ghiluta, una 
jove moldava de 18 anys, que per-
met narrar de forma anònima 
agressions o abusos que pateixen 
els joves. I també el de Sebas Guira-
do, un jove raper del barri del Bon 
Pastor que somia poder posar en 
marxa un projecte que ajudi els 
nens perquè afrontin millor la jo-
ventut, sobretot, lluny de les dro-
gues i d’estar tot el dia al carrer, i 
que de moment ja ha aconseguit, 
amb la col·laboració de l’ajunta-
ment, muntar un estudi de grava-
ció al seu barri on editarà la músi-
ca que fa amb el seu grup, TRV Mu-
sic (les sigles de Trinitat Vella), i la 
d’altres formacions musicals. 
 El 14 de desembre, aquest col-
lectiu celebrarà a l’Espai Jove Les 
Basses una jornada de clausura 
amb taules rodones i mostres artís-
tiques contra la violència. La pre-
tensió municipal és continuar la 
campanya el 2014. H 

Renzo Solís té 20 anys i fa poc temps 
que és a Barcelona, però suficient, 
diu, per veure que la violència que 
pot detectar als carrers és molt dife-
rent de la que ha conegut als del seu 
Perú natal. «Allà és molt més agres-
siva, més física. Aquí és més psico-
lògica, però també existeix i jo la visc 
per no ser d’aquí», assegura. La seva 
manera de combatre-la és ballant 
hip hop, així, explica, no se sent dis-
criminat i a la vegada no passa tant 
de temps a les places de la Guineue-
ta, on viu, i evita les males compa-
nyies. Marc Voto, un noi de 18 anys 
del barri de la Prosperitat amb mol-
tes inquietuds, rebutja la violència 
tocant i cantant en un grup de rock: 
Destiny Shadow.
 Tots dos formen part del pro-
jecte Why violence?, una campanya 
de sensibilització impulsada per 
l’Ajuntament de Barcelona i execu-
tada pel col·lectiu Connectats que 
reuneix joves per treballar la llui-
ta contra les petites violències del 
dia a dia a través de l’expressió ar-
tística. L’objectiu també és que sor-
geixin iniciatives d’emprenedoria 
social amb perspectiva de preven-
ció. O sigui, que d’alguna manera 
aquests xavals puguin fer cadena 
amb altres per anar transmetent 

els valors que estan adquirint. Com 
de fet ja està passant. 
 Els participants, un total de 50 
adolescents i joves de Sant Martí, 
Sant Andreu i Nou Barris, territo-
ris on els responsables de la inici-
ativa van detectar després de rea-
litzar un diagnòstic per diverses 
zones de la ciutat que s’hi produ-
eixen més problemàtiques, tenen 
trobades setmanals a l’Espai Jove 
Garcilaso (Sagrera) i l’Espai Jove Les 
Basses (Turó de la Peira). Allà tenen 
oportunitat de debatre sobre algu-
nes agressions quotidianes que po-
den passar-los desapercebudes.

Formació gratuïta
«Parlem de microviolència. És a tot 
arreu, a cada moment, des de la fal-
ta de tolerància, la ignorància per 
una persona, el rebuig, l’assetja-
ment a l’escola, un insult...», expli-
ca Voto, que ha trobat en aquest es-
pai, a més d’un lloc per a la reflexió, 
formació gratuïta. En el seu cas, vo-
cal, ja que l’estan ajudant a cantar 
millor. També a compondre les lle-
tres que escriu per al seu grup, amb 
les quals pretén ajudar a combatre 
la violència i prevenir conflictes. 
Altres joves fan tallers de hip hop o 
de creació musical. 
 Com a novetat en aquesta se-
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33 Ballant hip hop 8 Un grup de joves participants en la campanya, dimarts, en un taller de l’Espai Jove Garcilaso.

ELISENDA PONS

‘Why violence?’ 
va dirigit a xavals 
de barris de Sant 
Martí, Sant Andreu 
i Nou Barris

Art contra la violència
Mig centenar de joves reflexionen a través de la música, el ball i la creativitat sobre les 
agressions que viuen diàriament H Formen part d’una campanya municipal de prevenció

L’objectiu 
és que acabin 
sent altaveus 
per promoure 
valors

La meitat de les 
línies de la xarxa 
ortogonal passen 
per zones en obres
33 «Quan tens obres, tremoles», 
admetia ahir el director general 
de bus de TMB, Jaume Tintoré. I 
amb tota la raó, tot i que, és just 
admetre-ho, últimament sembla 
que el ciutadà ha après a esquivar 
les millores a la via pública, és a 
dir, aquells treballs que tallen car-
rils i congestionen el trànsit. El 
cas és que cinc de les deu línies de 
la nova xarxa d’autobusos pas-
sen per punts que estan o estaran 
aviat de cap per avall. I això és una 
cosa que pot anar francament 
malament a aquella voluntat de 
freqüència de pas d’entre cinc i 
vuit minuts. 

33 La H-6, la línia que va de Zona 
Universitària a Fabra i Puig, pas-
sa pel tram de General Mitre que 
ja està de cap per avall, entre Man-
dri i Balmes. El túnel sota Munta-
ner es va tallar dimarts a la nit, pe-
rò la veritat és que la circulació no 
s’ha vist afectada. D’això se’n va 
recordarTintoré, que va admetre 
que ells van ser els primers sor-
presos, gratament. 

33 Al marge d’aquest eix, la futu-
ra millora de la Diagonal, l’estiu 
que ve, pot afectar la H-8; la del 
Paral·lel, la D-20 i la H-16; la del 
pont de Marina a l’altura d’Alí Bei, 
a la V-21, cosa que afecta l’entorn 
de Glòries, a la H-12.

33 Adrià Gomila, director de Mo-
bilitat de l’ajuntament, va recor-
dar que l’ajuntament estableix un 
pla de contenció per a cada pro-
jecte urbanístic en què es té en 
compte tant el vianant, com el ci-
clista, el cotxe i el bus. 
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