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La prostitució, al conjunt de l’Es-
tat espanyol, és alegal. És a dir, ni
és un delicte tipificat al Codi Pe-
nal ni tampoc està reconeguda
com una activitat laboral. Aques-
ta situació provoca que, sovint, si-
gui matèria de debat polític. En el
cas dels municipis, les ordenan-
ces són l’eina que permeten que
els polítics locals puguin regular.

Un exemple d’aquest debat
es va viure a mitjans del passat
mes de juliol a l’Ajuntament de
Barcelona, on el PSC va presentar
una proposta per impulsar una or-
denança contra la prostitució i l’ex-
plotació sexual a la ciutat. La pro-
posta, però, no va obtenir els su-
ports suficients per tirar endavant,
al mateix temps que un centenar
de prostitutes es van manifestar a
les portes de l’Ajuntament per
expressar el seu rebuig a la pro-
posta dels socialistes.

UN DEBAT MOLT VIU
Deixant de banda aquest cas, és
una evidència que la prostitució
genera opinions divergents, tam-
bé en el moviment feminista. Els
corrents existents al voltant del de-
bat són dos: el legalitzador i l’a-
bolicionista. 

“Nosaltres defensem el dret de
les treballadores sexuals  des d’un
punt de vista polític, de reconei-
xement dels seus drets laborals”.
Són paraules d’Anna Saliente,
portaveu de Genera, una entitat
que reivindica els drets de les
prostitutes i la legalització de la
prostitució. Des de Genera consi-
deren, explica Saliente, que cal “fo-
mentar l’autonomia de les treba-
lladores sexuals”, al mateix temps
que demanen no barrejar en
aquest debat la problemàtica de
l’explotació, qüestió que sempre

apareix quan se’n parla. “Barrejar
aquests debats fa que s’estigmatitzi
la prostitució. Quan es criminalit-
za la prostitució a través d’una or-
denança de civisme només s’a-
consegueix que sigui menys visible
però no desapareix. Afavoreix les
xarxes de tracta”, afirma Saliente.

“TOTS FEM SERVIR EL COS” 
“En el nostre món capitalista to-
thom ha de treballar i jo sóc pros-
tituta. Tots fem servir el cos per
treballar. Alguns unes parts i, al-
guns altres, unes altres”. Així s’ex-
pressa la Janet, portaveu del
col·lectiu Putes Indignades, enti-
tat que representa les prostitutes
que exerceixen al barri del Raval
de Barcelona. El seu discurs té, en
tot moment, un perfil d’activista
política molt marcat. “Les prosti-
tutes som un subjecte polític. Som
classe obrera i necessitem drets bà-
sics”, afirma amb rotunditat.  

La Janet considera que un
dels grans problemes que pateix el

món de la prostitució és que “quan
parlem de sexualitat es fa des d’un
tabú. Hi ha una línia ètica mora-
lista que diu que la sexualitat ha de
ser afectiva o reproductiva”.  En pa-

ral·lel, també demana separar  el
debat sobre el problema de l’ex-
plotació. “S’explota les dones en al-
tres llocs però només indigna la se-
xual”, afegeix.

En aquesta línia reivindicati-
va, a finals de juliol va néixer el pri-
mer sindicat de prostitutes de
Catalunya. Es tracta d’una secció
sindical que forma part de la In-
tersindical Alternativa de Cata-
lunya.  Un altre sindicat nascut re-
centment, Organització de Tre-
balladores Sexuals (OTRAS), s’ha
vist envoltat per la polèmica des-
prés que el govern espanyol n’ac-
ceptés la creació en un primer mo-
ment però posteriorment es fes en-
rere i anunciés la seva impugna-
ció. El cas va acabar amb la di-
missió de la directora general de
Treball de l’executiu espanyol.

EN DEFENSA DE L’ERRADICACIÓ
Entre els col·lectius feministes,
però, hi ha qui veu les coses d’u-
na forma diametralment oposada.
Un exemple és el del Moviment
Democràtic de Dones (MDD),
que en el seu moment va celebrar
la proposta dels socialistes barce-
lonins perquè hagués ajudat a

“evitar que Barcelona sigui la ciu-
tat prostíbul del sud d’Europa”.
Des d’aquesta entitat defensen
que la qüestió de l’explotació és
central en tot aquest debat. “La
majoria de dones que exerceixen
la prostitució ho fan en condicions
d’explotació sexual i opressió”,
asseguren. Des de l’MDD també
creuen que col·lectius com Putes
Indignades, o d’altres com Apro-
sex, “no poden arrogar-se la veu de
les dones prostituïdes” perquè la
seva “visió i reivindicació de la
prostitució és discrecional i no són
representatives de moltes de les
dones que es veuen obligades a
exercir la prostitució”. 

Per últim, rebutgen que el
seu posicionament abolicionista
es basi en “cap tipus de prejudici
moral” i deixen clar que es neguen
que “les dones siguin objectes
per ‘fer sexe’” perquè creuen en les
“relacions sexuals afectives, lliu-
res, plenes i igualitàries sense je-
rarquia ni explotació”.

Legalitzar o abolir?
» El debat sobre la prostitució s’encara amb visions molt diferents des del moviment feminista

» Un corrent ho considera una professió i reivindica drets i l’altre denuncia que l’explotació és la norma

ESPANYA, 
LÍDER D’EUROPA 

4L’associació d’ajuda a
dones prostituïdes Apram
va alertar l’any 2016 que,
segons dades del Consell
d’Europa i les Nacions Uni-
des, el 39% dels espanyols
pagarien per sexe alguna
vegada a la vida. Les dades
també indicaven que Es-
panya és líder a Europa en
consum de prostitució. 

A l’esquerra, una manifestació a favor dels drets de les prostitutes. A la dreta, un cartell contra la prostitució a Gavà. Fotos: Twitter (@aprosex) i Ajuntament de Gavà

Albert Ribas
BARCELONA
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La lupa

per @ModernetdeMerda

És un judici, alcalde/ssa?

Ara, Valtonyc. L'envestida de la jus-
tícia belga a l'Estat espanyol és intensa
i constant. No hi ha decisió que no posi
en evidència les pràctiques autorità-
ries d'un país incorregible que té de-
cidit que la seva integritat territorial
estarà sempre per sobre de la sepa-
ració de poders.

Després de la instrucció
que hem viscut amb els
presos polítics, no hi ha ar-
guments que sustentin que
viurem un judici just. No hi
ha arguments que sustentin
que viurem un judici, de fet.
Perquè el que hem patit i el que pati-
rem serà de tot menys un judici: són les
justícies europees les que ho estan
certificant. I fets com els de Valtonyc,
encara que no formin part de la ma-
teixa causa, ajuden a esclarir-ho i a ex-
plicitar encara més l'atemptat sense
precedents a la democràcia.

Davant d'aquest panorama, dels
exemples diaris (!) d'irregularitats,
prevaricacions i escàndols, i amb les
eleccions municipals a tocar, diria
que es fa imprescindible que Barce-
lona, aquesta rosa de foc històrica-
ment digna, la capital del país, tingui

un/a alcalde/ssa que no accepti una
sentència dictada ja avui, totalment
ideològica i sense cap garantia de-
mocràtica.

D'alguns partits no se'n pot espe-
rar absolutament res. Formen part de
l'atracament i de l'antic règim, el de-
fensen i perpetuen. Però dels altres cal

esperar-ne higiene democràtica. Que
conformin un gran ventall d'opcions
diverses però totes elles compromeses
amb l'estat de dret, que comuniquin
ja des d'avui que en cap cas legitima-
ran la falsa sentència del fals judici.

La ciutadania ha de saber a qui està
votant en tots els aspectes.
En aquest, també. Hem
d'exigir que els candidats
es mullin i confirmin sen-
se embuts si claudicaran
davant el resultat final d'a-
quest escarni o bé senten-
ciaran que això, senyores i

senyors, no és un judici. Amb totes les
lletres. Amb convicció.

Ho dic amb tota la contundència
i urgència del món: les barcelonines
i els barcelonins mereixem saber si al
capdavant de la ciutat hi tindrem
algú que creu que aquesta vergonya
és un judici.

El que hem patit i patirem serà de tot menys
un judici: són les justícies europees les que

ho estan certificant, ara amb el cas Valtonyc

Valls hace propuesta
de claro ademán dere-

chista basada en el or-
den, la gestión y la economía, sin (aún)
ninguna propuesta que brille por si
misma. Su mejor carta es la polarización
contra Colau. Su casi única opción, una
oleada reaccionaria en las grandes ciu-
dades. Y podría ser.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Es demencial que el
juzgado haya decidido

que el asunto de Willy
Toledo pasa la fase de instrucción e irá
a juicio en un caso que no daba ni
para admitir a trámite la querella. Por-
que no, los hechos objeto de querella no
encajan ni tan siquiera en el retrógrado
artículo 525 del Código Penal.

@dbravo

La ministra Delgado
está haciendo un mo-

numento al avestrucis-
mo. Mandíbula dura y a encajar. Hace
oídos sordos a las alusiones a las cloa-
cas y habla como desde fuera del hu-
racán. Podemos le echa un cable pia-
doso: no pregunta por Villarejo sino
por... Franco.

Sobre el tema de la
Fura dels Baus i els lla-

ços, breument: amb la
meva banda estem absolutament ve-
tats a diversos festivals del país perquè
jo he denunciat públicament injustícies
que per algun motiu o altre esquitxa-
ven els seus organitzadors. Fer això té
un preu.

@ArnauTordera@JorgeBustos1@apuente
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Gala Pin
La regidora ha vist com gran part de l’o-
posició ha demanat la seva dimissió per

la “negligent gestió dels problemes del
districte”. La majoria de crítiques li han
arribat a Pin pels problemes relacionats

amb la seguretat que Ciutat Vella pateix. 
pàgina 6

Àngels Chacón
La consellera d’Empresa ha anunciat en

una reunió amb la Unió d’Entitats de
Retail que ja s’ha posat en marxa la tra-
mitació del projecte de llei de les Àrees

de Promoció Econòmica, que han de
servir per dinamitzar el comerç local. 

pàgina 7

Serielizados
El festival de sèries Serielizados arriba a

la cinquena edició amb un cartell de luxe.
El CCCB, l’escenari del festival, acull en-

tre el 27 i el 30 de setembre actes on hi
ha grans noms, com el del creador de la

sèrie Breaking Bad, Vince Gilligan. 
pàgina 7

Els semàfors
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Les claus
Les millors
perles

Les claus

Pedro Sánchez va llançant pro-
postes cap a Catalunya. Sembla
que, més que per establir diàleg,
per veure com reaccionen els
partits de l’oposició i a partir
d’aquí moure’s per fer noves
propostes. La declaració, fent-
se un garbuix, que sembla més
propi de Rajoy, amb “les majo-
ries, minoritàries, que no són
majoria” i la proposta d’un nou
Estatut en són exemples. Qui
tingui memòria encara recorda
l’afirmació de Zapatero amb
aquell “donaré suport a la re-
forma de l’Estatut que aprovi el
Parlament”, després passat pel
ribot pel senyor Guerra i que va
ser retallat sense contempla-
cions pel Constitucional. Senyor
Sánchez, l’Estatut actual no va
ser votat pels catalans. Esperar
que tornem a combregar amb
rodes de molins ja és massa.
Amb Jordi Pujol hi va haver la
política de “peix al cove” per es-
garrapar algunes competències
però el que ara ens intenten co-
lar és peix podrit. 

Fem una proposta de calen-
dari, per mesos i no per anys, a
veure que els hi sembla. A l’oc-
tubre el Parlament redacta i
aprova un nou Estatut, al no-
vembre es discuteix i s’aprova
al Congrés, al desembre es dis-
cuteix i s’aprova al Senat i el
gener de 2019 es convoca als
catalans al referèndum i es vota
a les urnes. Al febrer, si el re-
sultat majoritari és SÍ, accep-
tem l’aplicació del nou Estatut
i si el resultat és per majoria
NO, l’Estat accepta el resultat,
bloquejant els recursos davant
del TC, i es facilita la indepen-
dència. Anem per feina! 

Peix podrit
per Jordi Lleal 

Manuel Valls
per Oriol Domingo

El fracassat ex-primer minis-
tre francès Manuel Valls vol li-
derar una candidatura ultra
dretana a la ciutat de Barce-
lona des d’un embolic ideo-
lògic notable perquè no sap si
és republicà o monàrquic, tot
i que en la seva particular lò-
gica cartesiana defensa la re-
pública francesa, no pas la ca-
talana. Ni tampoc la monar-
quia espanyola. 

Manuel Valls està fet un
embolic i vol traslladar aques-
ta crispació a Catalunya i a la
seva capital, Barcelona. Valls
és un nacionalista francès, re-
publicà i centralista. Fracassat
políticament a França i re-
butjat pels seus antics com-
panys de partit, i pel seu elec-
torat, es transvesteix ara com
un ultra nacionalista espany-
ol. Cau en la seva pròpia tram-
pa perquè és un republicà
francès que combat contra la
república catalana, que és
l'objectiu del sobiranisme ca-
talà democràtic i pacífic. Valls
viola els principis republicans
perquè és mostra servil amb la
monarquia borbònica espa-

nyola que fou imposada pel
dictador Francisco Franco en
la persona de Juan Carlos I,
pare de Felipe VI.

El fracassat Manuel Valls
desconeix les realitats de Ca-
talunya i Barcelona. És a dir,
menysprea Catalunya i Bar-
celona. La postura de Valls és
absurda i esperpèntica. És
com si Albert Rivera o Pablo
Casado volguessin presentar
la seva candidatura a París. La
ignorància no té límits. El
seu fracàs està garantit, mal-
grat els milions d’euros que
rebrà del capital més espa-
nyolista i anticatalà.

Les forces sobiranistes ca-
talanes hauran de punxar el
globus buit del fracassat Valls.
De moment, ERC opta per Er-
nest Maragall com a candidat
a l’alcaldia de Barcelona. Ma-
ragall és favorable a la Repú-
blica de Catalunya. Per això
trenca els esquemes dels mit-
jans espanyols -com La Van-
guardia, El Periódico, la Ser,
etc.- que donen suport a la
monarquia espanyola en con-
tra de la República Catalana. 

Vist al Twitter

@cav_carmen: Sánchez lleva una agenda
de locos para tener fotos con todos los
presidentes que en el mundo hay antes
de que lo echen.

@JorBaeBel: Para defender la idea de España
en Barcelona no hace falta recurrir a un sociata
francés. Basta con recurrir a Pi i Margall,  Dato,
Cambó, Duran i Lleida o los Reyes Católicos.

#VolSerAlcalde

@BerniSorinas: Quan mirem els vídeos sal-
vatges de la policia del passat 1 d'octubre,
hem de recordar una cosa: aquell dia, els
vam guanyar.

#PrimerAniversari #SánchezTrump

Netflix estrena el 28 de setembre el documental ‘Dues Catalu-
nyes’, que durant dues hores analitza i reflexiona sobre l’inde-
pendentisme. El film arriba després de més d’un any de feina i

centenars d’hores de gravació. Els autors han explicat que s’han limi-
tat a “donar informació perquè l’espectador tregui les conclusions”.

La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, va
fer història el passat 24 de setembre quan va portar el seu
nadó a la reunió de l’Assemblea General de les Nacions

Unides. Ardern va tenir la seva filla, Neve, el passat mes de
juny. Durant la sessió, Neve va estar en braços del seu pare.

Nike ha guanyat 6.000 milions de dòlars i ha incrementat un
5% el seu valor bursàtil després de la campanya antirracista
protagonitzada pel jugador de futbol americà Colin Kaeper-

nick. Kaepernick va ser el primer jugador a protestar contra la bruta-
litat policial cap als afroamericans mentre sonava l’himne nacional.

La cantant Rihanna s’ha convertit en ambaixadora de Bar-
bados, el seu país d’origen, amb l’encàrrec de promocio-
nar el turisme, la cultura, l’educació i les inversions en

aquesta illa del Carib. La cantant ha declarat que està “llesta i
entusiasmada” per assumir aquesta responsabilitat.

Michelle Obama ha sorprès recentment tothom després
d’haver-se conegut que ha estat l’encarregada d’oficiar un
casament entre el fill d’un amic de la família i la seva dona.

En un vídeo publicat per la cosina de la núvia, es pot veure Michelle
Obama vestida de negre i guiant la parella durant la cerimònia.

L’Atlètic Barceloneta, base de 
la  selecció espanyola masculina1

2 El col·lectiu Àgora Juan Andrés 
Benítez reivindica l’espai

Creuar el districte en cotxe 
estarà prohibit abans del 2025

La Boqueria s’afegeix al grup 
dels set millors mercats del món

El Raval s’uneix per un barri 
“lliure de tràfic de drogues”

3
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Ciutat Vella

PLE EXTRAORDINARI4Sis mi-
lions d’euros menys per a inver-
sions. Aquesta és la retallada que
la regidora Gala Pin va admetre
durant la celebració del Ple ex-
traordinari, forçat per tota l’opo-
sició amb l’excepció de la CUP, del
passat 25 de setembre. La sessió
arribava després que al juliol es fes
públic un document de l’Ajunta-
ment que contemplava retallades
als districtes. En el cas de Ciutat
Vella, el document, al qual aquest
diari va tenir accés, preveia un re-
tallada de 8,5 milions d’una par-
tida total d’inversions de 25,6
milions.

Durant el Ple, Pin va explicar
que les inversions que queden
aturades són la reurbanització
de la plaça d’Antoni Maura (el Gò-
tic); la nova seu de l’Escola de Mú-
sica Juan Pedro Carrero, que
s’havia de fer al passatge de Sant
Bernat (el Raval) i la segona fase
de les obres del Centre Sant Pere
Apòstol. La regidora també va afe-
gir que no s’havia trobat lloc per
fer l’Equip d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència (EAIA) i els pisos
d’acollida per a dones, mentre
que,  sobre la reforma pendent de
la plaça del Duc de Medinacelli,
Pin va dir que encara no han
arribat a un acord amb el Port de
Barcelona. L’oposició, per la seva
banda, va acusar la regidora i el
seu govern de mala gestió pres-
supostària.

PETICIÓ DE DIMISSIÓ
Una setmana abans del Ple, Pin va
rebre fortes crítiques de l’oposició,
en aquest cas pels problemes
d’incivisme i inseguretat al dis-
tricte. Durant la celebració de la
comissió de Presidència, l’oposi-

ció va aprovar una proposta del
PDeCAT, amb el vot d’aquesta
formació, del PSC, el PP i Cs, que
demanava la dimissió de la regi-
dora. Una altra proposta, pre-
sentada pel PP i que també es va
aprovar amb els mateixos su-
ports, reprovava Pin per la seva
“negligent gestió dels problemes
del districte”.

En una altra comissió, la de
Seguretat, el comissionat Ama-
deu Recasens, va admetre que hi
ha “una situació problemàtica i
no desitjada”  al districte però va
demanar no fer-ne un ús opor-
tunista.

SENSE ACORD PELS MOSSOS
En una compareixença anterior,
Pin va defensar la gestió del seu
govern i va lamentar que la Ge-
neralitat hagi descartat ampliar la
dotació dels Mossos d’Esquadra.
En un escenari on els robatoris al
districte han augmentat un 50%,
tal com va publicar La Vanguar-
dia, la trobada mantinguda a

mitjans de setembre entre l’al-
caldessa Colau i el conseller d’In-
terior, Miquel Buch, va evidenciar
les discrepàncies sobre els policies
necessaris a Ciutat Vella. Durant
la trobada, Colau va avançar que
demanaria augmentar la dotació
de Mossos al districte però Buch
va assegurar que el problema de
l’ocupació de pisos i el tràfic de
droga “no se soluciona, com diu
l’alcaldessa, amb més Mossos al
carrer”. On sí que es van posar d’a-
cord Colau i Buch va ser a pres-
sionar els grans propietaris de pi-
sos ocupats perquè assumeixin les
seves responsabilitats. 

CONDEMNES PELS NARCOPISOS
D’altra banda, el passat 10 de se-
tembre es va celebrar el primer ju-
dici contra tres narcotraficants
acusats de vendre droga en un
dels narcopisos més problemàtics
del Raval. Un pacte entre la fis-
calia i la resta de parts va acabar
amb una condemna a dos anys de
presó per als tres acusats.

L’oposició va demanar la dimissió de Pin. Foto: Twitter (@PDeCATBCN)

Gala Pin admet una retallada 
de sis milions a Ciutat Vella

» La regidora s’explica en un Ple enmig de les crítiques de l’oposició,
que ja li havia demanat la dimissió pels problemes de seguretat

Veïns i entitats del Gòtic alerten
de la pèrdua d’assistents socials
SERVEIS SOCIALS4Els canvis
que l’Ajuntament està fent al
departament de Serveis Socials
deixarà el Gòtic amb menys as-
sistents socials, segons han de-
nunciat entitats del barri.

Tot i que la reestructuració de
l’Ajuntament ve motivada per
aconseguir una millor eficiència
d’aquests serveis  –es busca, per
exemple, alliberar els assistents
socials de tasques burocràtiques–
amb la creació de quatre centres
en diferents punts de la ciutat, des
del Gòtic asseguren que pot pro-
vocar que serveis com el de la

Xarxa Laboral Gòtic siguin in-
viables. Es tracta d’un projecte
que des de fa més de quatre anys
que ajuda a trobar feina a la gent
més necessitada.

En declaracions a Betevé, la
presidenta de l’Associació de
Veïns i Comerciants del carrer
d’Avinyó i impulsora de la Xar-
xa Laboral, Teresa Caja, assegura
que la redistribució dels assis-
tents socials provocarà que el ba-
rri passi de set a quatre treba-
lladors. “Això és molt greu per-
què no podrem continuar amb la
Xarxa Laboral”, afegeix Caja.

Celebració | La Barceloneta, de Festa Major
La Barceloneta viu entre finals de setembre i principis d’octubre una nova edició

de la seva Festa Major. Alguns dels actes més destacats del programa són la mati-
nada de trabucaires, la cercavila del canó o la degustació de productes del mar.

Tres ferits per apunyalament
en només una setmana

SUCCESSOS4Els successos amb
violència pel mig no s’aturen al
districte després que recentment
s’hagin produït tres nous casos
d’apunyalament, dos al Raval i
l’altre a la Barceloneta.

El primer va tenir lloc el pas-
sat dia 20 de setembre al Raval.
Un noi de 20 anys va ser ingres-
sat després de ser apunyalat al ca-
rrer de les Carretes. Tot i que va ser
traslladat a l’hospital en estat crí-
tic, les ferides no van afectar cap
òrgan vital i l’endemà al matí ja va
ser traslladat a planta.

D’altra banda, quatre dies més
tard un home va ser apunyalat du-
rant una baralla que havia co-
mençat a l’interior d’un pis del ca-

rrer del Comte de Santa Clara, a la
Barceloneta, i havia continuat a
fora al mateix carrer. 

Per últim, el dia 28, una altra
vegada al carrer de les Carretes del
Raval, un home de 25 anys va ser
apunyalat amb un matxet de
grans dimensions. L’agredit va
ser traslladat greu a l’Hospital
del Mar.

NOVA OPERACIÓ ANTIDROGA
Els successos relacionats amb
Ciutat Vella no s’acaben aquí. El
20 de setembre la Guàrdia Urba-
na va desmantellar al Gòtic dos
clubs cannàbics i un pis destinats
a la venda de droga. En total van
ser detingudes 13 persones.
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PROGRAMA4El comerç tam-
bé és una peça clau per millorar
les condicions d’un barri. A par-
tir d’aquesta idea va néixer el
2016 el projecte ‘Aparadors, més
que façanes!’, una iniciativa per
promoure el desenvolupament
econòmic sostenible i la inserció
laboral al barri. 

Així doncs, el projecte té com
a objectiu dinamitzar els locals
comercials del barri i, al mateix
temps, l’espai públic i l’habitat-
ge. És a dir, crear unes condi-
cions òptimes en l’àmbit comu-
nitari per tal que el comerç local
sigui un dels motors de la millora
de la qualitat de vida dels veïns. 

Aquest pròxim Nadal es po-
dran veure els primers resultats
als carrers Carretes, Amàlia,
Cera i Aurora després que, du-
rant mesos, les cooperatives Im-
pulsem  i Boqueria Taller d’Ar-
quitectura  hagin anat contactant
amb els propietaris de locals
tancats i dels que actualment es
fan servir com a magatzems. La
intenció és reobrir les plantes

baixes de tots els espais que si-
gui possible amb nous negocis
creats per emprenedors i que tin-
guin un perfil social.

FORMACIÓ PER A JOVES 
De moment  hi ha una desena de
propietaris que s’han adherit al
projecte i, a finals d’aquest mes
de setembre, a través d’un pro-
grama d’aquestes dues coope-

ratives, es formarà una quinze-
na de joves del barri perquè
creïn els aparadors d’aquests
nous negocis.

El projecte s’emmiralla en el
cas de l’associació sense ànim de
lucre ‘Mucha Fibra’, un taller si-
tuat al carrer Carretes des d’on
es promouen, dinamitzen i po-
tencien activitats relacionades
amb el disseny i la moda. 

‘Mucha Fibra’ és un referent de l’economia social. Foto: Ajuntament

El barri del Raval també busca
regenerar-se a través del comerç

ComerçLocals emblemàtics | El Bar Pastís tanca per obrir nova etapa
L’emblemàtic Bar Pastís ha tancat després que els seus actuals propietaris, que van agafar el ne-
goci fa quatre dècades, no puguin assumir l’augment de lloguer que els demanen. El bar tornarà
a obrir aviat després que l’hagi adquirit l’empresari Carlos Raluy. Ara s’hi estan fent reformes.

El creador de Breaking Bad,
protagonista del Serielizados 
FESTIVAL4El Serielizados Fest
2018, el Festival Internacional de
Sèries de Barcelona, celebra la
seva cinquena edició entre els
dies 27 i 30 de setembre. En-
guany, un dels grans protago-
nistes de l’edició és Vince Gilli-
gan, creador de la sèrie televisi-
va Breaking Bad.

Gilligan serà protagonista
per partida doble durant el fes-
tival. Primer, el dia amb una
classe magistral a l’auditori de la
Facultat de Comunicació Blan-
querna. L’endemà, el dia 30,
Gilligan tornarà a ser protago-
nista en una xerrada que man-
tindrà amb el periodista Toni
Garcia Ramon al Hall del CCCB. 

El país convidat del Serieli-
zados 2018 és Islàndia. Això
provocarà la presència al festival
de Jón Gnarr (Naeturvaktin,
The Mayor), humorista, creador
de sèries i exalcalde de Reikiavik
i Sigurjon Kjartansson, el guio-
nista de la sèrie Trapped. 

Entre els convidats també hi
ha Erika Lust, creadora de X
Confessions The Webseries;
Nacho Carretero, autor de Fa-
riña; Keren Margalit, guionista
de sèries israelianes com BeTi-
pul;  Roger Coma, de Les Coses
Grans i Les Molèsties i Ivan Mo-
rales i Juanjo Saéz, guionista i
creador de Heavies Tendres,
respectivament.

MODEL COMERCIAL4La Gene-
ralitat ha posat en marxa la tra-
mitació del projecte de llei per al
desenvolupament de les Àrees de
Promoció Econòmica (APE). Les
APE són unes àrees urbanes deli-
mitades que preveuen la creació
d’entitats de col·laboració publico-
privada. Es tracta d’un model pel
qual la Generalitat vol apostar
per dinamitzar el petit comerç.

La tramitació la va anunciar
la consellera d’Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón, durant
una reunió el passat 13 de se-

tembre amb la Unió d’Entitats de
Retail de Catalunya, RETAIL.cat.
Durant la trobada, Chacón va rei-
terar “la voluntat de promoure un
model de comerç, serveis, arte-
sania i moda competitiu, soste-
nible i equilibrat”.

El president de RETAIL.cat,
Joan Carles Calvet, es va mostrar
satisfet amb la reunió i va desta-
car “la importància” que aquest
model tiri endavant. A la reunió
també hi va ser present el presi-
dent de la Fundació Barcelona
Comerç, Salva Vendrell.

Pas endavant per a les Àrees
de Promoció Econòmica

MANIFESTACIÓ4Aprofitant 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 mani-
festants, una mica més d’un
centenar, van començar el seu
recorregut des de la plaça Cata-
lunya.

La protesta, que va consistir
en una marxa simbòlica que re-
presentava l’enterrament d’un
Bus Turístic, es va dirigir fins a
la plaça Sant Jaume, on els ma-
nifestants van acabar el seu re-
corregut. Es van poder veure
pancartes a favor del decreixe-
ment turístic o contràries a les
plataformes de lloguer de pisos
turístics com Airbnb.

Des de l’ABTS afirmen que  el
turisme és “una indústria ex-
tractiva de les més contami-
nants, basada en l’acumulació
per despossessió i que provoca
terribles i creixents desigualtats,
mentre els llocs de treball que ge-
nera es demostren cada dia més
precaris, injustos i explotadors”.
Els integrants d’aquesta plata-

forma veïnal recorden que “fa
anys que poblacions locals i mo-
viments socials de diversos in-

drets denunciem públicament
els danys que la indústria turís-

tica provoca per tal de conti-
nuar lucrant-se i expandint-se”.

MANIFESTACIONS EUROPEES
La manifestació de l’ABTS no va
ser l’única, ja que el dia va ser una
jornada de reivindicacions al sud
d’Europa.  Sota l’organització de
la Xarxa del Sud d’Europa davant
la Turistització (SET), també van
sortir al carrer veïns de Sevilla,
Màlaga, Sant Sebastià, Malta,
Venècia, Madrid, Venècia, Nà-
pols, Porto, Lisboa i Girona.

Una imatge de l’inici de la manifestació. Foto: ABTS

Protesta al centre de la ciutat
contra el turisme massiu

Els manifestants 
van denunciar que 
el turisme és “una
indústria contaminant”
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

L’ICAA ha definit 8 municipis
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona com a prioritaris, amb
els quals ha establert estratègies
de col·laboració en la promoció
d’aquesta mesura de protecció
per aconseguir una llar temporal
per a aquests nens i nenes.
Aquestes poblacions són Barce-
lona, Badalona, Mataró, L’Hospi-
talet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi del Llobregat i
Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una
mesura de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència i alhora un
gest compromès de famílies

que proporcionen un entorn
de comprensió, acompanya-
ment i estima a un infant que ho
necessita durant un temps de-
terminat. Actualment a Cata-
lunya hi ha més de 700 famílies
que acullen més de 900 infants.

Tot i així, encara hi ha infants
que viuen en centres malgrat
que podrien viure en família.
Són grups de germans o in-
fants amb malalties greus i di-
versitat funcional.

La persona o família interes-
sada s'ha d'adreçar a l'Institut Ca-
talà de l'Acolliment i de l'Adop-
ció (ICAA), que té representa-
cions territorials a les ciutats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Amposta, o bé ha de
concertar una cita amb una Ins-
titució Col·laboradora d'Inte-
gració Familiar (ICIF) per co-
mençar el procés.

QUI POT ACOLLIR?
Des del punt de vista legal, els
i les sol·licitants han de complir
els següents requisits: estar en
ple exercici dels drets civils, ser
majors de vint-i-cinc anys i te-
nir com a mínim catorze anys
més que la persona acollida.
Només s'admet l'acolliment per
a més d'una persona en el cas
dels cònjuges o de les parelles
que conviuen amb caràcter es-
table i, en aquests casos, n'hi ha
prou que un membre de la pa-

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

Poden acollir un infant les
persones o famílies que volen
col·laborar amb la cura dels in-
fants que no poden estar amb la
seva família d'origen durant un

temps. Les persones sol·licitants
han de gaudir d'una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps, tenir una actitud edu-
cativa flexible i un entorn fami-
liar socialitzador per a l'infant

acollit, i estar disposades a col·la-
borar amb els professionals tèc-
nics que acompanyen l'acolli-
ment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, inclo-
ent-hi els fills i filles, si n'hi ha,
han d'estar-hi d'acord.

TIPUS I DURADA
Hi ha sis tipus diferents d’aco-
lliment i durada. El primer és l’a-
colliment d'urgència i diagnòs-
tic. Aquest acolliment permet
que l'infant visqui amb una fa-
mília mentre es realitza l'estudi
sobre les circumstàncies que
han aconsellat separar-lo de la
família d'origen. És un tipus d'a-
colliment adreçat a infants de
fins a sis anys. La durada de l'a-
colliment serà el temps necessari
per dur a terme l'estudi de la si-
tuació.

El segon és l’acolliment sim-
ple, al qual l'infant és acollit per
una família amb la finalitat de re-

Es busquen famílies d’acollida
» La Generalitat fa una crida per trobar persones que vulguin acollir nens i nenes

» Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis
de l’àrea

metropolitana
de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 
infants que viuen

en centres malgrat
que ho podrien fer

en família

Pàgines especials
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tornar al seu entorn familiar
abans de dos anys. El tercer, l’a-
colliment permanent, es pro-
dueix quan l’infant és acollit per
una família mentre el seu entorn
familiar d'origen supera els pro-
blemes que poden requerir un

temps més llarg de recuperació.
L'acolliment es preveu superior
a dos anys.

També existeix la possibilitat
d’acolliment de cap de setmana
i vacances, un tipus d'acolli-

ment adreçat a infants majors de
nou anys, els quals estan in-
gressats en centres residencials
i necessiten gaudir d'un am-
bient familiar. L'infant conviu
amb la família col·laboradora
durant els caps de setmana i les
vacances escolars. 

L’acolliment en unitats con-
vivencials d'acció educativa,
per la seva banda, està adreçat
a infants i adolescents tute-
lats, amb necessitats educati-
ves especials, malalties cròni-
ques i/o trastorns de conducta,
i grups de germans que re-
quereixen una atenció més es-
pecialitzada. 

Per últim, l’acolliment per-
manent s’acordarà si es preveu
que el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més fa-
vorable per a l'interès de l'infant
o l'adolescent l'aplicació de l'a-
colliment preadoptiu o quan
aquest no sigui possible. <

4En aquest context, Biblioteques de Barce-
lona ha programat sessions informatives
sobre l’acolliment familiar en equipaments
de la ciutat. Les pròximes sessions tindran
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la
Vila Olímpica el 23 d’octubre, i a la Biblio-
teca Montserrat Abelló de Les Corts el prò-
xim 3 de desembre, a les 19 hores. Així ma-
teix, el conjunt de biblioteques de la ciutat

tenen a disposició de la ciutadania fulletons
informatius sobre l’acolliment familiar. 

A Mataró tindrà lloc una sessió infor-
mativa el pròxim 21 de novembre a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra, també a les 19 ho-
res. I de la mateixa manera, a tots els equi-
paments municipals es podrà trobar infor-
mació sobre aquesta mesura de protecció a
la infància.<

acolliment.gencat.cat

Sessions informatives
» Les biblioteques organitzen xerrades per informar
les persones interessades sobre l’acolliment familiar 

Hi ha sis tipus
diferents

d’acolliment
que tenen

durades diverses

PRIMER PAS
Presentar la sol·licitud d’acolliment i els 
documents requerits a una de les seus 
territorials de l’ICAA o a una Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar.

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

TERCER PAS
Elaboració de l’informe psicosocial, 
el qual descriu les característiques de la família,  
el tipus d’acolliment més idoni i determina 
el perfil de l’infant susceptible de ser acollit.

QUART PAS
Cerca de la família més idònia per a l’infant.

CINQUÈ PAS
L’últim pas consisteix a posar en marxa 
el pla d’acoblament. Es tracta d’un 
procés d’acostament progressiu 
entre l’infant i la família acollidora.

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5

Pàgines especials
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Diverses entitats organitzen una jornada per recordar el 10è aniversari de la crisi econòmica

“Controlem les finances”
ECONOMIA/ El 15 de setembre de 2008, fa
tot just 10 anys, la companyia financera
nord-americana Lehman Brothers anun-
ciava la seva fallida i aquest fet, a banda de
generar una onada d’incertesa en l’econo-
mia del país i de la resta del món, es consi-
dera l’inici de la crisi econòmica.

Ara, una dècada després, una quaran-
tena d’entitats que s’agrupen en la plata-
forma Fiscalitat justa han elaborat un
manifest anomenat Prenem el control de les
finances! i durant el passat dissabte 15
també van aprofitar per manifestar-se i dur
a terme diferents activitats.

#10ANYSDECRISIESTAFA
El text comença recordant l’episodi de Leh-
man Brothers, però assegura que una dècada
després ha arribat el moment “d’explicar la
història de la crisi financera mundial des de la
perspectiva de la ciutadania” i de “proposar
solucions comunes positives per donar prio-
ritat a l’interès públic en el futur”. Els signants
del manifest asseguren que el col·lapse de
l’entitat és “un símbol del fracàs d’un sistema
financer desregulat, liberalitzat i intercon-
nectat”, però responsabilitzen també els po-
lítics, tant en els anys anteriors a l’esclat de la
crisi com en l’etapa posterior, en la qual van
imposar “un paquet de mesures d’ajust i aus-
teritat com a resposta”. Això, denuncien, va
suposar “un gran cost” per als ciutadans, ja
que va permetre que les grans corporacions
financeres seguissin controlant els mercats.

Una de les conseqüències, denuncien,
ha estat “un atac total a la qualitat de les nos-
tres vides i a la nostra dignitat”, un fet que ha
generat protestes i propostes de solucions

socials no només a la ciutat i al país, sinó
arreu del continent. Malgrat això, els sig-
nants lamenten que els lobbies financers en-
cara tenen “un accés quasi il·limitat als grans
responsables polítics de la Unió Europea”.

D’aquesta manera, Fiscalitat justa fa una
crida a “desmantellar els grans bancs, acabar
amb l’especulació inútil, introduir una fisca-
litat efectiva i justa al sector financer i em-
prendre inversions públiques en serveis i
infraestructures que millorin la vida i creïn
llocs de treball dignes”. En aquest sentit, re-
clamen “adoptar una nova forma de produir

i reproduir, compartir recursos i riquesa” i
volen que aquest 2018 sigui “un punt d’in-
flexió” i que en els pròxims 10 anys es pugui
“assumir el control de les finances”.

ACTIVITATS I MOBILITZACIONS EL DIA 15
En aquest sentit, el dia 15 es van fer tres ac-
tivitats: a partir de dos quarts de 10 del
matí el Centre Cívic La Sedeta va ser l’esce-
nari de dues taules de treball de forma si-
multània, al migdia es va celebrar una
assemblea de moviments socials i cap a les
set de la tarda va arrencar una manifestació
des de la Delegació de la Unió Europea.

SOCIETAT/Durant el passat mes d’agost, els carrers i les pla-
ces del barri de la Barceloneta es van convertir en l’epicentre
de la lluita veïnal, en diferents manifestacions en les quals
es protestava per “l’estat de degradació” que pateix aquest
històric barri mariner.

La primera d’aquestes va ser dijous 2, i com va explicar
l’Associació de Veïns de la Barceloneta en un comunicat, va
ser per “explicar i iniciar una acció reivindicativa per fer front
a l’incivisme davant la inoperància de l’Ajuntament”. Sor-
tint des de la plaça del Mar, diferents membres de l’AV van
repartir uns 2.000 fulletons impresos en sis idiomes als tu-
ristes on es podia llegir “Benvinguts a la Barceloneta, el ba-
rri mariner de Barcelona. Volem que la gaudeixis. Ajuda’ns
a conservar la seva essència. Gràcies. Ah! I quan hagis de
marxar, no oblidis les teves pertinences”.

Aquesta, però, no va ser l’única protesta. De forma or-
ganitzada i continuada, grups de veïns van concentrar-se
també per mostrar el seu rebuig contra la turistització i con-
tra la pèrdua de veïns (el dia 12, a la platja de la Barcelo-
neta), contra la inseguretat, els robatoris i la venda ambulant
(tot just una setmana després, als dos accessos al barri) i
contra l’incivisme (la més nombrosa, el dia 29, en una pro-
testa que va reunir mig miler de persones i en la qual es
va tallar un dels accessos a la ronda del Litoral).

Un agost de protestes: els veïns de la
Barceloneta denuncien l’estat del barri

“Hi ha hagut protestes
arreu d’Europa, però els
‘lobbies’ encara tenen
molt accés als polítics”

CONDOL/El passat dilluns 10 va morir Joan Balañach, un
històric activista veïnal del barri de la Sagrada Família (un
dels grans eixos de la seva feina era l’encaix del turisme
a la ciutat), i que des de fa uns anys ocupava la vicepre-
sidència segona de la FAVB. Balañach combinava aquest
càrrec amb la vicepresidència del Consell de Turisme i Ciu-
tat, un organisme consultiu de l’Ajuntament.

Poc després de conèixer-se la notícia, les reaccions i
les mostres de condol van omplir les xarxes socials. L’al-
caldessa Ada Colau va assegurar que “el recordarem a peu
de carrer, defensant el dret a l’habitatge i a un urbanisme
democràtic”. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, l’exre-
gidora de la CUP, María José Lecha o associacions de veïns
com les del Poblenou, Clot-Camp de l’Arpa o Fem Sant An-
toni també van voler honrar la seva memòria.

Mor el vicepresident 
de la FAVB, Joan Balañach
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IMMIGRACIÓ/ La plataforma
Obrim Fronteres va tornar a alçar
la veu contra les devolucions ex-
prés a Ceuta. El passat dimecres
5, l’entitat va organitzar diferents
concentracions davant d’orga-
nismes representatius.

En el cas de Barcelona, la
protesta es va desenvolupar al
davant de la delegació de la Unió
Europea (al número 90 del pas-
seig de Gràcia) on, sota el lema
Cap persona no és il·legal, van
mostrar el seu rebuig a aquestes
devolucions. Paral·lelament, va
haver-hi concentracions a ciutats
de l’Estat espanyol com Madrid,
Granada, Jerez, Ciudad Real o
Santander, entre altres.

Obrim Fronteres
protesta contra les
devolucions exprés

ECONOMIA/ A mitjans del mes de juliol,
la FAVB va reaccionar a les informacions
que van publicar diversos mitjans (entre
ells, aquest) sobre les possibles retallades
d’inversions i despeses municipals que ja
estaven pressupostades. I ho va fer per
demanar “claredat” sobre aquestes polè-
miques notícies.

En un text publicat al seu portal web el
16 de juliol, la federació lamentava que a
les darreres legislatures la ciutat havia vis-
cut “un llarg període de retallades i enda-
rreriment d’inversions” i mostrava la seva
preocupació perquè, si es complissin les
informacions, “suposaria un greu incom-
pliment dels compromisos amb la ciutat”.

La FAVB assegura que està lluitant
amb les associacions veïnals dels barris

per “tirar endavant temes endarrerits”, al-
guns dels quals, detallen, es remunten a
l’any 2010.

Per això, van reclamar al govern d’Ada
Colau que, enlloc de “desmentits indefinits
per part de representants de l’equip de go-
vern”, ofereixin de forma pública “una in-
formació detallada i raonada de l’estat dels
projectes pendents que permeti conèixer
quina és la situació real”, que presentin
“una explicació detallada dels nivells de
despesa i ingressos” i que celebrin “ses-
sions informatives als districtes que per-
metin analitzar el grau de compliment
dels plans d’inversió municipal”. La federa-
ció conclou el text assegurant que la ciutat
té “un deute amb molts barris” i que ha de
fer el possible per saldar-lo.

La FAVB demana “claredat” al govern 
de Colau davant les possibles retallades

ASSEMBLEA/ El passat dime-
cres 5 es va celebrar la primera as-
semblea del mes de Fem Sant
Antoni, una trobada que va girar
al voltant de dos grans temes: el
turisme i l’habitatge. Amb la pro-
blemàtica de la gentrificació cada
cop més present al barri, l’entitat
va organitzar, al seu local del nú-
mero 66 del carrer Calàbria, un
punt d’informació als veïns sobre
temes d’habitatge (cap a quarts
de sis de la tarda), mentre que
dues hores més tard es va posar
en marxa l’Assemblea Oberta.

En una piulada, Fem Sant
Antoni va explicar que estan pre-
parant-se per a una “tardor ca-
lenta” en aquest àmbit.

Fem Sant Antoni
parla sobre turisme
i habitatge

REIVINDICACIÓ/ La lluita i la
reivindicació per unes pensions
dignes va viure un nou episodi el
passat dia 10 a la ciutat. La plaça
Urquinaona es va convertir en l’e-
picentre d’una nova protesta de
Marea Pensionista, que va tornar
a reunir centenars de persones
que reclamen al govern central
que blindi el sistema públic de
pensions.

Com és habitual, aquesta no
serà l’única manifestació dels
pensionistes durant el mes, ja que
en tenen previstes més els dies 15
(al davant de la seu de la Comis-
sió Europea) i el 25 o el 26 (encara
per determinar) al davant del
Parlament, a la Ciutadella.

Marea Pensionista
es manifesta a la
plaça Urquinaona

Un ‘tsunami’ veïnal per denunciar 
que “Barcelona no funciona”

REIVINDICACIÓ/ Prop d’un miler de perso-
nes es van manifestar el passat dissabte 15
pel centre de la ciutat sota el lema Tsunami
veïnal. Barcelona no funciona. Les seves rei-
vindicacions abordaven assumptes com l’in-
civisme i la inseguretat amb els quals han de
conviure en alguns dels barris.

La marxa, que va començar a la Via Laie-
tana i va dirigir-se cap a la plaça Sant Jaume,
estava convocada per una vintena d’associa-
cions de veïns de barris com el Gòtic, el Raval,
la Barceloneta, el Poblenou, el Poble-sec, el
Fòrum o Nou Barris (la FAVB, per la seva
banda, no hi va donar suport de forma pú-
blica) que en un manifest publicat dies abans
denunciaven “la degradació, a causa de la
permissivitat i l’absència d’accions específi-
ques per part de l’Ajuntament”. Represen-
tants de partits polítics de l’oposició, com la
candidata a l’alcaldia del Partit Demòcrata,

Neus Munté, o l’actual número 1 de Ciuta-
dans, Carina Mejías, van formar part de la co-
mitiva, mentre que el regidor socialista i
exmembre del govern municipal, Jaume

Collboni, va mostrar el seu suport a la mani-
festació en un tuit. 

Tot i això, dies abans els manifestants van
voler remarcar que la marxa no era “un acte
contra Colau”, sinó “un acte de reclamació per

trobar solucions immediates”. També van
voler deixar clar el caràcter apolític (van ad-
vertir que si detectaven accions partidistes
polítiques per part d’algun grup, se’ls convi-
daria a abandonar l'acte) i inclusiu de la ma-
nifestació.

A la pràctica, deien que la degradació de
la ciutat es tradueix en “incivisme, botellón,
venda il·legal, narcoactivitat, baralles al carrer,
pisos turístics il·legals, bicitaxis o grups orga-
nitzats de lloguer de bicicletes que no com-
pleixen les normatives, entre moltes altres” i
van reclamar al govern d’Ada Colau “que co-
menci, d’una vegada per totes, a fer la seva
feina, que es facin complir les normatives”. 

Una altra reclamació que apareixia al ma-
nifest i que també va ser una de les constants
de la manifestació va ser la seguretat i la ne-
teja de l’espai públic, demanant més presèn-
cia de Guàrdia Urbana i Brigades de Neteja.

La concentració
va arrencar a la Via 
Laietana i va arribar 

fins a la plaça Sant Jaume
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Llibres

Carlos Tarque aprofita el merescut des-
cans d’M Clan per recuperar un dels
seus comptes pendents: gravar un re-
pertori amb so hard rock i deixar-se
anar amb altes dosis d’electricitat. Amb
només una bateria, un baix i una guita-
rra, i amb la producció de Carlos Raya,
el disc desprèn un so clàssic que farà
les delícies dels amants del rock’n’roll. 

Música Pelis i sèries

Tarque
Carlos Tarque

Els seguidors d’Ed Sheeran estan d’enhorabona perquè
el cantant ha anunciat que la seva gira europea arriba-
rà a Barcelona dins de la presentació oficial del seu da-

rrer àlbum Divide. En concret, el compositor britànic ac-
tuarà el pròxim 7 de juny a l’Estadi Olímpic de Montjuic

després de passar pels escenaris de Portugal i França,
entre altres països. Les entrades seran nominatives i es
podran adquirir únicament a través de la pàgina web
oficial de l’artista i de la xarxa oficial de distribució de

Live Nation. Aquestes mesures s’emmarquen en el pla
d’erradicació de la venda il·legal d’entrades que impul-
sa el cantant des de fa temps. Ed Sheeran es va involu-
crar de manera activa en aquesta lluita després de po-
sar a la venda les entrades d’un concert benèfic i veure

com totes van ser comprades ràpidament amb 
l’objectiu d’oferir-les posteriorment a preus 

més elevats de manera il·legal.    

E D  S H E E R A N

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

La seva carrera musical d’èxit mundial
‘Shape of you’ és una de les seves cançons més populars

Famosos

Anuncia nous concerts de la seva gira
Actuarà el 7 de juny a l’Estadi Olímpic de Barcelona

Ja poden comprar les entrades
S’utilitzarà un sistema per evitar la venda il·legal

QUÈ HA FET?

Mercè Aránega es posa a la pell d’una
mestressa de casa menyspreada i sen-
se autoestima que decideix empren-
dre la seva pròpia revolució des de la
tendresa i la vitalitat. Un monòleg que
parla de la possibilitat de canvi i del co-
ratge de viure d’una manera vital i en-
comanadissa.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Shirley Valentine
Miquel Gorriz

Rowan Atkinson, popular per encarnar
el pintoresc Mr Bean, torna a donar
vida a aquest peculiar agent secret. Un
ciberatac posa en risc la seguretat de
tot el Regne Unit, de manera que En-
glish, que ja s’havia retirat, sembla ser
l’única esperança de l’MI7. Tot i això,
haurà de lluitar contra els seus enor-
mes problemes amb la tecnologia.

Johnny English Strikes Again
David Kerr

| FIFA 19
Arriba una nova edició del simulador futbolístic més popular.

Crea el teu equip o juga la carrera del jove anglès Alex Hunter.

Patria, el llibre amb el qual Aramburu
va guanyar el Premi Nacional de Narra-
tiva, s’adaptarà per convertir-se en una
sèrie de televisió a càrrec d’HBO. 

La novel·la literària amb tons dra-
màtics s’ambienta en un petit poble de
Guipúscoa des del postfranquisme fins
al 2011, quan ETA anuncia l’abandona-
ment de les armes. 

Patria
Fernando Aramburu

Conèixer Aureli Capmany 
L’Arxiu Històric de Barcelona acull fins al 30 de març l’exposició

‘Un tast a l’Arxiu: Aureli Capmany i l’educació dels infants’. La
mostra fa un recorregut per la tasca educativa del  folklorista
Aureli Capmany, del qual enguany se celebren 150 anys del

seu naixement. Capmany és conegut per l’estudi de la cultura
popular catalana i de la ciutat de Barcelona, a més d’haver es-
tat el responsable de la fundació d’entitats com l’Orfeó Català

o l’Esbart Dansaire. Al llarg de la seva trajectòria va donar ei-
nes als mestres per a l’ús de la cultura popular i també va

col·laborar en nombroses revistes dirigides al públic infantil.      

Viu en línia
No t’ho perdis
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DISSABTE 6 D’OCTUBRE
19:00 La dona de negre explica la història d’un

advocat que està obsessionat amb una ma-
ledicció llançada sobre ell i la seva família. /
Teatre del Raval.

DIMARTS 2 D’OCTUBRE
19:15 A partir del 2 d’octubre, cada dimarts es

faran noves sessions del curs Fotografia do-
cumental, un taller pràctic per aprendre a fer
un reportatge gràfic. Coordina Marc Ibáñez.
/ Centre Cívic Pati Llimona.

DILLUNS 8 D’OCTUBRE
20:00 El professor Héctor Osvaldo Flores serà el

responsable d’aquest taller anomenat Guitarra
nivell 1, un curs d’iniciació per a persones que
vulguin aprendre a dominar aquest instru-
ment. / Centre Cívic Barceloneta.

TOT EL MES
Matí-Tarda Antoni Benaiges, el mestre que va

prometre el mar és el nom de la mostra que
explica la repressió dels mestres de la Repú-
blica posant el focus en Antoni Benaiges. / Mu-
seu Marítim de Barcelona.

TOT EL MES
Matí-Tarda Una infància sota les bombes és el

nom de la mostra sobre les infanteses trun-
cades per una guerra que va fer perdre el seu
món a molts nens i nenes. / El Born Centre de
Cultura i Memòria.

DIMARTS 2 D’OCTUBRE
Tarda Capgròsés un taller intergeneracional pen-

sat perquè nens i nenes que tinguin més d’11
anys crein una figura de capgròs en home-
natge al cantant Pere Pubill, Peret. / Casal de
Barri Folch i Torres.

DIJOUS 11 D’OCTUBRE
17:30 El jardí dansat és el nom del taller fami-

liar que forma part del cicle Lletra petita - El
racó dels pares. Primeres passes. / Espai Fran-
cesca Bonnemaison.

DISSABTE 13 D’OCTUBRE
13:30 Partit de waterpolo corresponent a la se-

gona jornada de la Divisió d’Honor entre el
CN Barcelona i el Real Canoe. / Piscina de la
Nova Escullera.

Durant unes setmanes està en marxa
el taller anomenat Petits Residents
amb el Marineret de La Barceloneta. /
Centre Cívic Barceloneta.

Una mostra per a nens en el
marc de la FM de la Barceloneta

Fins al 19 d’octubre

La professora Inés Sibylle serà l’enca-
rregada de coordinar aquest curs d’i-
niciació a la dansa urbana africana Afro-
beatz. Cal inscripció prèvia. / Centre Cí-
vic Drassanes.

Un curs d’iniciació a la 
dansa urbana Afrobeatz
Des del 2 d’octubre a les 18:30

I puritani és una de les grans propos-
tes de la tardor del Liceu. Explica una
història d’amor en el context de les
guerres entre protestants i catòlics. /
Gran Teatre del Liceu.

‘I puritani’, una història
d’amor i bogeria al Liceu
Dijous 11 d’octubre a les 20:00

Partit de waterpolo corresponent a la
segona jornada de la Divisió d’Honor
entre el Barceloneta i el Navarra. / Pis-
cina de Sant Sebastià.

El Barceloneta debuta a casa
a la lliga contra el Navarra
Dissabte 13 d’octubre a les 12:45

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Barceloneta i CN Barcelona, 
a punt per començar la lliga

Els aficionats del waterpolo del
districte, de la ciutat i del país
compten enrere els dies que fal-
ten perquè arribi el 6 d’octubre.
I és que aquell dissabte es posa-
rà en marxa una nova edició de
la Divisió d’Honor masculina,
la màxima categoria estatal, en la
qual, una temporada més, hi
haurà dos equips del barri: l’A-
tlètic Barceloneta i el Club Na-
tació Barcelona.

Els de Chus Martín, cam-
pions de totes les competicions
domèstiques durant el darrer
curs, tornen a partir com a grans
favorits de cara a la temporada
que ja s’ha posat en marxa. De fet,
l’Atlètic Barceloneta ja ha pogut
celebrar dues victòries, en la
Copa Catalunya i en la Superco-
pa d’Espanya, un títol que el club

només ha deixat de guanyar en
quatre de les quinze ocasions
que s’ha disputat. El gran repte
del conjunt de Sant Sebastià,
doncs, serà la màxima competi-
ció europea, la Champions Lea-
gue, en la qual el curs passat l’e-
quip va acabar en la tercera po-

sició en la Final Eight disputada
a Gènova el passat mes de juny.

Pel que fa a la lliga, els de Mar-
tín començaran la defensa d’un tí-
tol que han guanyat en les últimes
13 temporades visitant la piscina
Acidalio Lorenzio, la casa del Te-
nerife Echeyde. El debut a Sant
Sebastià serà una setmana més
tard contra el Waterpolo Navarra.
Els altres dos primers partits
d’aquest començament de curs

seran la visita al Canoe madrileny
o la visita del CN Sabadell.

UN CNB PROMETEDOR
El Barcelona de Toni Esteller, per
la seva banda, també es posarà en
marxa el primer cap de setmana
del mes que ve. Els cenebistes
han completat una bona pre-
temporada (especialment a la
Supercopa, amb una victòria
convincent contra el CN Mataró
a la Nova Escullera, i van plantar
cara als seus veïns en la semifi-
nal) i han donat motius a la seva
afició per creure que poden acon-
seguir millors resultats que en les
campanyes passades.

El CNB també es posarà en
marxa lluny de casa, visitant la
piscina del CN Navarra. El pri-
mer partit a la Nova Escullera,
doncs, serà el 13 d’octubre con-
tra el Canoe, i la resta de com-
promisos de la primera part de la
competició seran l’exigent des-
plaçament a Can Llong, per jugar
contra el Sabadell, i la visita del
CN Sant Andreu.

» Els de Chus Martín ja han guanyat la Copa Catalunya i la Supercopa
» El conjunt de Toni Esteller s’ha reforçat i genera bones sensacions

El CB Ciutat Vella es posa 
en marxa a Copa Catalunya

L’inici del curs 2018-
19 és imminent. El
CB Ciutat Vella d’À-
lex Gil es posarà en

marxa en una nova participació
en la màxima categoria del bàs-
quet del país, la Copa Catalunya,
el diumenge 30. Aquest dia, l’e-
quip jugarà el primer partit, un
derbi a la Nau del Clot contra el
CB Grup Barna.

El debut a casa serà el primer
cap de setmana del mes que ve,
el diumenge 7 d’octubre, amb la
visita d’un altre dels equips de la
ciutat que són al grup 1 de la

competició, la UE Horta, mentre
que la resta de partits del tram
inicial de la lliga seran el des-
plaçament a la pista del Sol Gi-
ronès Bisbal Bàsquet (el dissab-
te 13) o el tercer derbi del curs, en
aquest cas al parc de la Ciutade-
lla contra el CB Roser.

Després de quedar-se a les
portes d’acabar entre els quatre
primers el curs passat (durant
bona part de la competició van
estar entre els millors), els homes
de Gil voldran, com a mínim, re-
petir les bones actuacions d’a-
questa darrera campanya.

Inici de curs discret 
del Barceloneta Futsal

Un punt dels primers
sis que s’han disputat.
El Barceloneta Futsal
no ha obtingut bons

resultats en l’arrencada de la
temporada 2018-19, tot i que en
els dos partits s’ha quedat a prop
d’obtenir millors resultats. 

De fet, la derrota de la pri-
mera jornada a la pista del Ma-
taró (4-3) va arribar en la darre-
ra jugada del matx. El conjunt
blanc, de fet, havia equilibrat un
desavantatge de dos gols, però la
fortuna va somriure el conjunt de
la capital del Maresme.

Una setmana més tard, l’e-
quip va sumar el primer punt del
curs contra el poderós CCR (4-4)
en un partit en el qual el darrer
gol va ser del Barceloneta, que va
tenir fortuna arriscant amb el 3-
4 jugant amb porter-jugador.

D’aquesta manera, l’equip se-
gueix treballant i clourà els com-
promisos d’aquest mes el dissabte
29 a la pista del Canet FS. Ja a
l’octubre, els partits que afrontarà
el Barceloneta seran el dia 6 con-
tra el Futsal Lleida, el dia 13 a la
pista de la Unión Santa Coloma
i el dia 20 contra el Bellsport.

Estudi | Els clubs de la ciutat suspenen la gestió municipal
El resultat d’una enquesta publicada per la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC)
diu que els clubs de la ciutat suspenen la gestió del govern de Colau. Els clubs donen 4,1 punts

en la promoció esportiva, mentre que la puntuació del suport encara és més baixa, d’un 3,38.

L’Atlètic Barceloneta ja ha celebrat dos títols aquest mes. Foto: CNAB

Pau Arriaga
LA BARCELONETA

El gran repte de l’equip
de Chus Martín serà,
una temporada més, 
la Champions League
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Ciutat Vella

Construïm la capital 
de les persones!

Històricament, Barcelona ha
estat capaç de liderar grans re-
volucions quan, de forma ob-
jectiva, no li tocava. Vam
liderar el comerç a tot el Medi-
terrani sense disposar d’un
port natural. Vam fer una revo-
lució industrial sense matèries
primeres com el ferro o el
carbó. O més recentment,
hem estat capaços d’organit-
zar els millors Jocs Olímpics de
la història sense tenir un estat
al darrere ni grans injeccions
econòmiques.

Per què ho hem pogut fer?
Per la gent. Quan hem estat ca-
paços de sumar l’esforç i el ta-
lent de les persones, i hem
actuat col·lectivament amb un
mateix objectiu, hem fet coses
increïbles. Aquesta és l’autèn-

tica fórmula barcelonina i és al
que hem de seguir aspirant
com a ciutat. Avui, Barcelona es
troba en una nova cruïlla. La
ciutat té problemes greus com
l’accés a l’habitatge, l’expulsió
de veïns i veïnes de casa seva,
un model turístic per redefinir,
problemes amb la gestió de
l’espai públic o la necessitat
d’apostar per noves infraes-
tructures de transport. 

Ara cal fer un nou pas enda-
vant, i estem preparats per li-
derar el canvi que Barcelona
necessita. Un canvi que s’ha de
liderar des d’una perspectiva
d’esquerres i sobiranista, com
són la majoria de barcelonines
i barcelonins. I que s’ha de fer
a partir d’un projecte de ciutat
sòlid i il·lusionant. Des de l'opo-

sició hem aconseguit coses
que semblaven impossibles,
com el tancament de La Model,
l'arribada del Metro als barris
de la Marina o la implantació de
la T-16 de transport gratuït per
als nois i noies de fins a 16
anys.

Oferim un projecte que no
es basi en un nom o en una as-

piració política, sinó que posi
totes les persones al centre.  Un
projecte que no oblidi que Bar-
celona és la capital d’un país
que vol esdevenir república, i
que tingui present al mateix
temps que el millor que podem
fer per consolidar la República
és centrar-nos en la ciutat i ofe-
rir una proposta il·lusionant.

Durant els pròxims mesos
anirem detallant els pilars d'a-
quest projecte per a una Barce-
lona capital de les persones. Us
convido a descobrir-lo amb nos-
altres.

Alfred Bosch
Candidat a l'alcaldia de

Barcelona per ERC



Setembre 2018

| 16

líniaciutatvella.cat Pròxima edició: 22 d’octubre


