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L’altre inici de curs
Un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit bullying a l’escola

pàg 10 QUATRE CONCERTS pàg 8

Torna el cicle musical 
de petit format ‘DO Autor’ 
a la Casa Elizalde

MEDI AMBIENT pàg 8

L’Eixample viu una nova
edició de la Setmana 
de la Mobilitat

COMERÇ pàg 16

Problemes al Mercat de Sant
Antoni per filtracions d’aigua

ESPORTS pàg 18

Debut amb victòria 
del CFS Eixample a Cervera

BComú haurà d’explicar al Ple
les possibles retallades

L’oposició força el Districte a aclarir el dia 25 de setembre si hi haurà una reducció de la inversió de 6,1 milions pàg 8

SENSE CONSENS pàg 3
Prostitució: abolir-la
o legalitzar-la? Un debat
espinós per al feminisme

FESTA MAJOR DEL BARRI pàg 8
Xarim Aresté presentarà
el seu disc ‘Polinèsies’
a l’Esquerra de l’Eixample
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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”.

Albert Ribas
BARCELONA

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
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La lupa Els semàfors

per @ModernetdeMerda

Acatar, diu

Pedro Sánchez sap executar perfec-
tament el seu paper de Zapatero ac-
tualitzat. Amb molta més mestria que
el seu predecessor, la nova cella d'Es-
panya domina l'art del bon socialisme,
el de la pastanaga i el regle, la carícia
i el càstig. La seva estratègia vers el
conflicte català gairebé no té escletxes,
controla la revolta mesurant amb una
balança d'or els somriures
i la determinació patriòti-
ca. No se li escapa res, la
nació és seva.

L'última prova d'aques-
ta sàvia habilitat la vam veu-
re fa poc, quan l'esperança
de l'esquerra espanyola va
voler rebatre les paraules de Quim Tor-
ra del dia anterior. Li va respondre que
en un estat democràtic de dret els go-
vernants han d'acatar les sentències ju-
dicials, encara que no les comparteixin.

La frase, dita així, és irrefutable. No
s'hi pot fer res. Però els anys ens han
anat fent vells i hi ha trucs que ja ens
els sabem de memòria. Som capaços de
veure't la carta marcada, Pedro.

Subtilment, en la seva afirmació
Sánchez legitima el judici -no ho sé, di-
gueu-ne com vulgueu- com si la farsa
monumental que fa mesos que pre-
senciem amb Llarena i companyia
tingués res a veure amb la justícia i la
separació de poders, i ens intenta situar
en el marc d'una Espanya plenament
democràtica, condició sine qua non per

acatar totes les sentències judicials, ens
agradin o no.

Fa poc ho va fer ell, però ho ani-
ran fent tots. Intentaran que caiguem
en aquest parany. Pronunciaran fra-
ses grandiloqüents de país democrà-
tic exemplar mentre tenen presos
polítics i exiliats a les seves vitrines,
mentre Europa es posa les mans al
cap amb l'heroi del Suprem, mentre

la fiscalia demana dos anys i mig de
presó per als onze ciutadans que es
van encadenar al TSJC en senyal de
protesta, mentre la Manada campa
lliure per Espanya, mentre Valtonyc
campa lliure per Brussel·les. I un et-
cètera insofrible.

Ho provaran. És el poder que saben
que tenen. Però nosaltres serem un pèl

més intel·ligents i sabrem
veure que la seva cantare-
lla del respecte a les sen-
tències judicials no és apli-
cable a l'Estat que simbo-
litza Llarena, al no-judici
que viurem. No esperarem
frisosos el dia de la sen-

tència com si allò fos realment un ju-
dici. Auguro que no serem tan idiotes,
Pedro.

En un estat democràtic de dret
s'han d'acatar les sentències judicials,
encara que no les compartim, diu
Sánchez. I hi estic completament d'a-
cord. En un estat democràtic de dret,
sí. En una Espanya amb presos polítics
i exiliats de manual, mira, no.

La seva cantarella del respecte
a les sentències judicials no és aplicable

a l’Estat que simbolitza Llarena

Una gran #Diada2018
per avançar cap a la re-

pública. No hi ha cap al-
tre poble a Europa que hagi mobilitzat
tants milions de persones, set anys se-
guits i sense incidents. Demanem votar
el nostre futur i ser respectats com a na-
ció. Gràcies a tots els qui ho esteu fent
possible!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Més que demanar que
el president @QuimTo-

rraiPla faci entrevistes a
mitjans internacionals, el que hauríem
d'aconseguir és que fos @JosepBorrellF
qui concedís més entrevistes. Ens van
molt bé perquè a l'estranger tinguin una
idea clara de què passa de veritat a Ca-
talunya.

@XSalaimartin

¿Pero quién era el Rec-
tor de la URJC cuando

sucedieron todos estos
chanchullos y corruptelas? Espero que
alguien que ahora no tenga ninguna res-
ponsabilidad estatal de importancia.
Alguien que no sea, yo que sé, magis-
trado del Tribunal Constitucional. ¿No?
Por decir algo.

Ni un paper a terra. Ni
un encaputxat. Ni un cú-

ter. Ni un càmera agredit.
Ni un poli pegant un fotoperiodista. Ni
un poli infiltrat arrencant coses. Ni una
petició d’empresonament de cap presi-
dent. Ni un símbol arrencat. Ni rastre de
violència. #AhíLoDejo #LlibertatPresos-
Polítics.

@PereMas@jpurias@KRLS
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Casa Elizalde
La Casa Elizalde torna a organitzar el ci-

cle de música DO Autor a partir del 5
d’octubre. Enguany el cicle permetrà
que el públic gaudeixi de quatre con-

certs. Actuaran Renaldo & Clara, Joan
Viñals, Roger Pistola i Guillem Roma. 

pàgina 8

Mercats de Barcelona
El Mercat de Sant Antoni ha patit tres in-
undacions en l’últim mes a causa de dife-
rents episodis de pluges. Tot i que alguns
ruixats han estat forts, sorprèn que, tot i

una reforma que ha durat tants anys,
apareguin els primers problemes. 

pàgina 16

Eix Sagrada Família
L’Eix Sagrada Família organitza el prò-

xim mes d’octubre una nova edició de la
Fira de comerç, entitats i artesans, el

Mercat Tradicional Català ecològic i de
quilòmetre zero. Una nova cita per al

comerç local i de proximitat.    
pàgina 16
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Tornen a exigir una ubicació 
definitiva per a l’escola Entença1

2 Nacho Carretero presenta 
Fariña en català a la Laie

Pep Roig és el nou primer 
entrenador del CFS Eixample

El comerç local crea una targeta 
per fidelitzar els seus clients

El Consorci d’Educació descarta 
crear 25 places extra de P3

El + llegit

3

4

5
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Les claus

Vist al Twitter

Les millors
perles

No parlem de la sèrie de TV Els in-
tocables. Es tracta de posar en evi-
dència les estructures que mane-
guen l’Estat espanyol i les nul·les
perspectives de canvi en el futur.
La monarquia, instaurada i he-
reva de Franco, és inviolable, faci
les trapelleries que faci. PP, Cs i
PSOE voten que no s’investigui el
rei “campechano”. La Constitu-
ció del 78 no es toca! El Concordat
amb el Vaticà, de canvis ni parlar-
ne. L’Exèrcit, ni tocar-lo! 181 mi-
litars manifesten que Franco fou
un militar exemplar. Les forces i
cossos de seguretat de l’Estat, im-
munes, poden pegar i fer el que
vulguin. La cúpula del Poder Ju-
dicial farà el que vulgui i l’Estat ja
pagarà les despeses de la seva de-
fensa a Bèlgica. L’oligarquia de
grans propietaris d’Andalusia i
Extremadura continua inamovi-
ble. La Banca, ja vindrà l’Estat a
pagar els plats trencats. Els servi-
dors i subministradors de l’Estat
construint autopistes, aeroports,
l’AVE, armes i bucs, plataformes
de dipòsits de gas, etcètera. Si no
hi ha negoci, ja vindrà el “papà”
Estat a salvar-ho. Les estructures
tècniques i legals de l’Estat, que
amb parentius i passar-se els uns
als altres els càrrecs, continuen
remenant les cireres a convenièn-
cia dels seus interessos. Qui es
mogui no surt a la foto! Els mit-
jans d’informació, que viuen i són
“deutors” de la benevolència de
l’Estat i les corporacions de l’I-
BEX 35. Només cal mirar els
anuncis a pàgina sencera. Amb
aquests antecedents, encara hi ha
ingenus que esperen que es pugui
arribar a un acord per negociar
amb aquest monstre de molts
caps que ho devora tot.

Els intocables
per Jordi Lleal 

Escòrrecs
per Xavier Graset

Una gota rere l’altra. Van caient
lentament i omplint a ritme en-
cadenat els cubells i ferrades que
he hagut de plantar al trespol de
casa. Estralls domèstics de la
vida en comunitat. Un excés
d’aigua, com mai no s’havia vist
en una nit al barri vell de Bar-
celona, i una veïna amant de les
plantes, però molt amant. Tan
amant que amb les plantes ama-
rades i el seu propi pis envaït per
l’aiguat, i com que l’aigua sem-
pre corre, la fugida vertical ha si-
gut a través del meu sostre.
M’aventuro, enfilat a una esca-
la, a trencar la làmina de pintu-
ra que té panxa per l’aigua acu-
mulada, i al primer estrip em va
a la cara. A raig. Esperaré amb
la finestra esbatanada que el cor-
rent d’aire em doni un cop de
mà. Que s’eixugui tot, i ho pugui
repintar. 

Les gotes van fent mal, bus-
quen el seu camí. Tenen un
efecte torturador, penetren.
Aquest estiu, un pèl estrany,
l’hem tingut farcit de xàfecs
com els d’aquesta setmana. El
clàssic de Raimon cantava a la
pluja sense formació, la dels
excessos, la de l’escassetat i els

excessos. Ja és això el que ens
passa, que no tenim manera
d’ensenyar-li a comportar-se.

Són elements naturals. L’ai-
gua la busquem, la necessitem
per viure, però segons com l’a-
cabem rebent ens fa mal. Tam-
bé passa amb el foc, i també amb
el vent. Aquests elements de la
natura, que es desfermen i que
ens poden abocar a la desfeta en
més o menys intensitat. Amb tot,
fan la seva feina. I aquests són
temps en què costa trobar que
tothom faci el que li pertoca. Ja
no forçar els elements, n’hi ha
que actuen com la gota que cau,
abonant la mentida per fer mal,
no per construir. És un clàssic de
la política, que també bascula en
l’esfera quotidiana: l’art de men-
tir, la tècnica de l’esquitxada, de
crear els fets i situacions d’arti-
fici, més que no pas la de res-
pectar aquells que els expliquen. 

Ja és ben bé estrany que Do-
nald Trump serveixi de model i
manera de fer per a aquells que
acusen els seus adversaris de
practicar el seu populisme. Però
ja ho diuen: l’aigua fa escòrrecs.

Publicat a El Punt Avui

Paul McCartney, que a 76 anys acaba de publicar Egypt Station,
ha revelat els secrets sexuals dels Beatles en una extensa en-
trevista per a l’edició britànica de la revista GQ. Masturbacions

grupals a casa de Lennon, trobades íntimes amb groupies o la pri-
mera vegada (amb públic) de Harrison, entre les anècdotes.

Un home ha atracat recentment un hotel disfressat de fan-
tasma i amb un ganivet. Ha passat a la localitat d’Albolo-
te, a Granada. El lladre va entrar a l’establiment cobert

per llençols, ulleres de sol i un ganivet a la mà. L’escena, surrea-
lista, ja s’ha fet viral. 

Un multimilionari de 72 anys ofereix la seva fortuna a la dona
que li doni un hereu. Benjamin Slade ha decidit compartir els
seus diners si a la dona, a més, no li molesta viure en un cas-

tell del segle XIII. Les candidates han de tenir entre 30 i 40 anys, ser
fèrtils i saber pilotar un helicòpter.

La Universitat d’Oviedo ha apartat un titular de Psicologia
per comentaris i comportaments sexistes reiterats. Comen-
taris com “per venir a una revisió heu de venir maquillades i

amb escot, i si fos necessari us hauríeu de treure una teta, així us
posaria la nota que volguéssiu” han acabat amb aquesta sanció.

Al’Índia ha començat una recerca i captura de la tigressa “devo-
radora d’homes”. La Cort Suprema ha rebutjat que es prote-
geixi l’animal, per la qual cosa els guardaboscos poden dispa-

rar-lo a matar. Tot plegat després que hagi estat acusat de matar
cinc persones durant les últimes setmanes.

@junqueras: Bon inici de curs a tots els
nens i nenes! L’escola catalana ha patit
molt aquests mesos però ha aguantat fer-
mament, com sempre!

@julidejdarmuoz: Si en l'èxit de la mani
de la Diada no s'hi reconeix la capacitat
mobilitzadora del poder popular, no sé
pas quina altra cosa s'hi pot veure.

#FermsIDecidits

@Xiketameua: Si Cifuentes va dimitir 
per unes cremes i Montón per unes 
fotocòpies, quin serà el motiu de
#CasadoDimisión?

#UnaAltraQueCau #TornaLEscola
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POLÍTICA4El Districte celebrarà
un Ple extraordinari el pròxim dia
25 de setembre, forçat pel Grup
Demòcrata, ERC i PSC, per tal que
Barcelona En Comú, amb el re-
gidor Gerardo Pisarello al capda-
vant, aclareixi les possibles reta-
llades que el districte podria pa-
tir durant aquest any i el que ve.

La sessió arribarà després que
al juliol es conegués un document
intern de l’Ajuntament on es con-
templava una retallada de 107 mi-
lions a la ciutat, dels quals 6,1 se-
rien a l’Eixample. Si es confirmés
la retallada, significaria que el
districte patiria una reducció del

14% de la inversió, ja que la par-
tida estipulada és de 22 milions.

Segons es detalla en el docu-
ment intern municipal, al qual Lí-
nia Eixampleva tenir accés el pas-
sat juliol, les principals inver-
sions afectades al districte serien
la reurbanització de la ronda Sant
Antoni,  l’ampliació del Centre Cí-
vic Golferichs, la remodelació i
ampliació del Centre Cívic i l’es-
pai per a la gent gran de la Sagrada

Família i les obres de l’Escola
Entença. D’aquestes inversions, la
partida econòmica més gran és la
de la ronda de Sant Antoni (4,5
milions d’euros).

El Ple arribarà després que el
Districte de Sant Martí en cele-
brés un pel mateix motiu el dia 6,
Horta-Guinardó ho fes el dia 12
i les Corts el dia 13. També ho va
fer Sant Andreu (dia 18) i Gràcia
i Ciutat Vella ho faran el 20.

El Ple debatrà les possibles retallades. Foto: Twitter (@Francina_Vila)

BComú haurà d’aclarir el 25 de
setembre les possibles retallades
» Es farà un Ple extraordinari forçat pel Grup Demòcrata, ERC i PSC
» La inversió més afectada seria la de les obres de la ronda Sant Antoni

L’Esquerra de l’Eixample, 
a punt per a la Festa Major

CELEBRACIÓ4L’Esquerra de
l’Eixample ja ho té tot a punt per
viure uns dels millors dies de
l’any. Des del pròxim 28 de se-
tembre i fins al 7 d’octubre el ba-
rri  celebrarà una nova edició de
la Festa Major, que omplirà ca-
rrers i places amb activitats i
cultura popular.

El pregó es llegirà des de la
Model, que serà un dels escenaris
de la celebració durant el primer
dia. El mateix divendres es farà la
inauguració de la mostra Ballets
de Catalunya: 65 anys en imat-
ges. 65 anys en dansa al Centre

Cultural Teresa Pàmies. El Centre
Cívic Casa Golferichs, l’Obrador
d’Històries del carrer Calàbria, el
Mercat del Ninot o els jardins de
Rosa Deulofeu també seran alguns
dels epicentres de la festa.

CONCERT DE XARIM ARESTÉ
Una de les propostes més espe-
rades del programa festiu és l’a-
peritiu musical del diumenge
30 a les 12 del migdia al parc de
Joan Miró. En aquest escenari, el
músic de Flix Xarim Aresté pre-
sentarà el seu darrer treball,
anomenat Polinèsies.

Torna el cicle musical 
‘DO Autor’ a la Casa Elizalde

CULTURA4Joies musicals en pe-
tit format. El pròxim 5 d’octubre
es posarà en marxa el cicle de
concerts DO Autor a la Casa Eli-
zalde, una cita cultural que farà
que, durant els mesos d’octubre
i novembre, es pugui gaudir de
quatre concerts imprescindibles.

Els lleidatans Renaldo & Cla-
ra seran els encarregats d’encetar
el DO Autor amb un recital que
barrejarà estils com l’indie o el
folk d’inspiració britànica. El seu

darrer treball d’estudi, Els afores,
va sortir al mercat l’any passat.

La segona de les cites serà
dues setmanes més tard, quan l’o-
lotí Joan Viñals presentarà el
seu projecte Iluminata, en el
qual està acompanyat a la guita-
rra per Nico Méndez Lucas.

Les dues darreres cites ja se-
ran al novembre. El dia 16 d’a-
quest mes serà el torn per a Ro-
ger Pistola, mentre que Guillem
Roma clourà el cicle el dia 30.

6,1
milions és la retallada
que un document
de l’Ajuntament
preveu per al districte

Una setmana per promoure
la qualitat de l’aire

MEDI AMBIENT4Un any més,
del 16 al 22 de setembre se ce-
lebra la Setmana Europea de la
Mobilitat, que enguany arriba
amb més de quaranta activitats
distribuïdes arreu de la ciutat per
promoure hàbits de mobilitat
sostenibles, segurs i saludables.
A l’Eixample hi haurà tallers i
conferències.

L’objectiu de la Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat és cons-
cienciar la ciutadania sobre l’im-
pacte mediambiental del trans-
port i la importància d’apostar
per mitjans de desplaçament

més saludables i sostenibles. A
més, la transformació dels hàbits
de transport va acompanyada
d’una recuperació de l’espai pú-
blic per a la ciutadania, que fa
possible aquest canvi cap a una
mobilitat més eficient i més res-
pectuosa amb el medi ambient. 

DIA SENSE COTXES
La setmana es clourà amb el ja
tradicional Dia sense Cotxes, que
enguany coincideix amb les Fes-
tes de la Mercè. Dissabte 22 de se-
tembre es tallarà la via Laietana
i el carrer Gran de Gràcia.

Cultura | Obaga, nova llibreria
Des de principis de setembre l’Eixample ha guanyat una nova llibreria. Es tracta de

l’Obaga i està situada al carrer de Girona, 179. Obre de dilluns a dissabte i, a banda d’o-
ferir llibres, vol ser un espai de diàleg de la literatura amb altres disciplines artístiques.
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És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

Sorprèn la normalitat amb
què la Marta -un nom fictici- ho
explica. Potser perquè ara és
setembre, i d’això ja fa mig any.
O potser perquè fa dos cursos
que aquests episodis s’han con-
vertit en el seu dia a dia.

Com la Marta, milers de jo-
ves de tot el món pateixen as-
setjament escolar. Recentment,
Unicef ha encès de nou les alar-
mes publicant un informe que
posa noves xifres al problema. El
món sencer se n’ha fet ressò: la
meitat dels estudiants d’entre 13
i 15 anys de tot el món ha patit

algun tipus de violència dels
seus companys d’escola o al seu
entorn, o s’ha vist involucrat
en baralles físiques. Això es
trasllada en 150 milions de joves.

A més, un de cada tres estu-
diants assegura haver patit as-
setjament escolar. 

A Espanya, les xifres són me-
nors: un 16% dels estudiants ha
patit assetjament, situant-se com
el tercer estat -dels que analitza
l’informe- amb menor índex de
violència a l’escola. 

NO ACTUA SOL
A l’altra cara del problema hi ha
l’assetjador, que com asseguren
els experts, no acostuma a actuar
mai sol sinó amb la complicitat
d’un grup, els anomenats ‘obser-
vadors’. De fet, Unicef xifra que
més d’un 30% dels alumnes re-
coneix haver marginat algun dels
seus companys. Les causes, mol-
tes vegades, són els problemes del
mateix agressor que, en comptes
de buscar solucions, els externa-
litza en forma de violència.

Quan l’escola és un malson
» Unicef assegura que un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit assetjament escolar
» Més d’un 30% dels alumnes reconeix haver marginat algun dels seus companys de classe

El ‘bullying’ és un greu problema que acostuma a deixar seqüeles. Foto: Arxiu

CYBERBULLYING4L’assetja-
ment no és només violència
física. Cada cop més, el bull-
ying es trasllada de les aules
a les pantalles. El conegut
com a cyberbullying és un
problema recent -de l’ano-
menada ‘era digital’- però
que s’estén a la mateixa ve-
locitat que avancen les noves
tecnologies. 

La facilitat per atacar des
de l’anonimat, darrere d’un
mòbil, ordinador o tauleta, fa
que molts joves es conver-
teixin en agressors, aprofitant
la sensació d’impunitat que
adquireixen perquè no es

troben cara a cara amb la víc-
tima. En la majoria dels ca-
sos, s’ataca a través de mis-
satges, creant falsos rumors
i estenent-los per les xarxes
socials o publicant fotos de
tercers.

VÍCTIMES VULNERABLES
Alguns estudis apunten que
gairebé la meitat dels joves
han estat víctimes del cyber-
bullying. Els agressors s’a-
profiten dels nens més vul-
nerables: discapacitats, obe-
sos, d’altres col·lectius com les
persones LGTBI o per motius
d’origen o de religió. 

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles

150
milions de joves de tot
el món han patit algun
tipus de violència dels
companys d’escola

Clàudia Ramos Có
BARCELONA
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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



| 14

líniaeixample.cat Setembre 2018 El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

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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Neix la ruta ‘De Plat i Tapa’ 
a l’Esquerra de l’Eixample

GASTRONOMIA4Els comerciants
de l’Esquerra de l’Eixample agru-
pats en l’Eix Nou Eixample han
creat  la seva pròpia ruta de tapes,
batejada amb el nom ‘De Plat i
Tapa’, per a aquesta tardor.

La ruta, que comptarà amb la
participació d’una vintena de bars
i restaurants, es posarà en marxa
el 24 de setembre i s’allargarà fins
al 7 d’octubre, coincidint amb la
Festa Major del barri. Durant

aquesta primera edició el públic
podrà valorar els plats i les tapes
amb el seu vot a través del mòbil.
Al mateix temps, podrà participar
en el sorteig d’un sopar per a
dues persones i un curs al taller de
cuina del mercat del Ninot, que
també és membre de l’associació
i col·labora en la ruta.

Durant les mateixes dates
també es faran diversos itinera-
ris pels comerços del barri.

Arriba el Mercat Tradicional
Català de l’Eix Sagrada Família
FIRA4L’Eix Comercial Sagrada
Família celebrarà els pròxims
dies 20 i 21 d’octubre la 17a edi-
ció de la Fira de comerç, entitats
i artesans, el Mercat Tradicional
Català ecològic i de quilòmetre
zero. Aquesta és una de les cites
més destacades que el comerç
local del districte organitza du-
rant la tardor.

Un any més la fira se cele-
brarà al carrer Provença, entre
Marina i Castillejos, de les 10 del

matí a les 9 del vespre. Al llarg
del dia els visitants podran gau-
dir d’una oferta molt variada de
productes i activitats. Hi haurà
una mostra d’oficis antics, una
mostra de comerç local, tallers
d’artesania, una mostra de pro-
ductes artesans, productes eco-
lògics de proximitat, jocs in-
fantils i espectacles.

Per últim, la fira també aco-
llirà la segona edició de la Tro-
bada de Plaques de Cava.

EQUIPAMENTS4El nou Mercat
de Sant Antoni es va inaugurar  a
finals de maig després d’una re-
forma que va durar gairebé una
dècada. L’espera es va fer molt
llarga per als paradistes, que fi-
nalment es van poder instal·lar  en
un equipament convertit en un
emblema de ciutat. Uns mesos
després, però, ja han aparegut els
primers problemes i ho han fet en
forma d’aigua.

I és que el mercat, entre finals
d’agost i mitjans de setembre, ha
patit quatre episodis de filtra-
cions d’aigua a causa de les fortes
pluges que van caure a la ciutat el
24 d’agost i el 6 i el 12 de setem-
bre. Alguns paradistes, tant de la
zona alimentària com la dels en-
cants, van veure aquests quatre
dies com  els entrava força aigua
a les parades. Les més perjudica-
des van ser les pèrgoles exteriors.

Miquel Humedes, gerent del
mercat, explica a Línia Eixample
que les inundacions a la zona del
mercat d’alimentació  l’aigua “va
entrar per on hi ha els orna-
ments”. Tot i això, afegeix que les

pluges “van ser inusuals i amb
vent”. Tot plegat ha provocat les
queixes dels paradistes.  “El dia
6 de setembre hi va haver vents
de més de 80 quilòmetres per
hora i va caure molta aigua. Va
ser una situació excepcional.
Però el dia 13 va ser un aiguat i
prou”, lamenta el president dels
encants, Joan Mestre, en decla-
racions a Betevé.

Per la seva banda, des de la re-
gidoria de Mercats també expli-
quen que l’entrada d’aigua es
produeix pel lloc on hi ha els or-
naments. “Són uns ornaments
que el mercat sempre ha tingut i
ja hi entrava aigua fa anys. Ara
s’ha demanat als arquitectes que
busquin una solució que no afec-
ti els elements patrimonials”, afe-
geixen des de Mercats.

Una imatge del mercat dies abans de la inauguració. Foto: Arxiu

Quatre filtracions d’aigua al
Mercat de Sant Antoni en un mes 

Emblemàtics | Tanca el Bracafé de Casp
L’històric Bracafé del carrer de Casp va abaixar definitivament la persiana el

passat 31 d’agost. Després de 87 anys obert al públic, l’establiment desapareix 
i en el seu lloc s’hi farà un aparcament subterrani de quatre plantes.
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Esports
Debut amb victòria 

del CFS Eixample a Cervera

La temporada 2018-19 ja és aquí.
El sènior femení del CFS Eixam-
ple, que des d’aquest curs dirigeix
Pep Roig, s’ha estrenat en el curs
2018-19 a la Segona Divisió de la
millor manera: amb una victòria
per la mínima a Cervera (3-4) en
la primera jornada, que es va dis-
putar el passat dissabte 15. Les
roig-i-negres, però, van haver de
treballar-se la victòria de valent,
ja que el quart gol, el que dona-
va els tres punts, va arribar quan
només faltaven 12 segons per al
final del matx.

Amb aquests primers tres
punts al sarró, el conjunt roig-i-
negre afrontarà el debut al pave-
lló de Santa Isabel el pròxim dis-
sabte 22 (l’hora encara no s’havia
concretat en el moment del tan-
cament d’aquesta edició de Línia

Eixample) contra l’AECS de
l’Hospitalet, un equip que també
va aconseguir guanyar en la seva
estrena. Les hospitalenques van
guanyar l’Avenida Alagón (5-2).

Després d’aquest partit, l’Ei-
xample visitarà la pista del Feme
Castellón CFS per jugar l’últim
partit del mes (l’enfrontament
contra les de la Plana està previst
per al dissabte 29) i després la

competició s’aturarà durant dues
setmanes, fins al 20 d’octubre.

PARTIDÀS PER COMENÇAR
El calendari del sènior masculí,
per la seva banda, començarà
amb un plat fort: el derbi del dis-
tricte contra el Bosco Rocafort.
Els equips es veuran les cares el
diumenge 7 d’octubre al migdia
al pavelló de Santa Isabel.

» Les de Pep Roig s’estrenaran a casa contra l’AECS de l’Hospitalet
» Derbi a la primera jornada per al masculí: CFSE - Bosco Rocafort

El CB Roser presenta els seus
equips amb una diada festiva

Més de 300 juga-
dors i jugadores, re-
partits en 29 equips,
des de preminis fins

als sèniors. El CB Roser 2018-19
va presentar-se en societat el
passat dia 15 en una jornada fes-
tiva a la pista del Pont de Mari-
na en la qual van participar tots
els esportistes, els entrenadors, la
directiva i també els pares i ma-
res dels jugadors i bona part de
l’afició.

El primer equip masculí, que
ha mantingut sis dels jugadors
que l’any passat eren a EBA, ha

incorporat cinc peces a la primera
plantilla, de manera que tornen
a ser un dels favorits per lluitar
per tornar a categoria estatal. El
primer partit de l’equip serà el
pròxim dissabte 29 a l’Estació del
Nord contra el Vedruna Gràcia.

Per la seva banda, el sènior fe-
mení de Jordi Payano va perdre
en la seva estrena a casa contra un
dels millors equips de la lliga, el
Basket Almeda (59-73) en un
matx que també es va jugar el dia
15. Viladecans (al Baix Llobregat)
i Joventut les Corts (a casa) seran
els pròxims reptes de l’equip.

L’FC l’Esquerra de l’Eixample
comença amb mal peu

Dues derrotes en
dos partits i un en-
frontament ajornat.
L’arrencada de curs

de l’FC l’Esquerra de l’Eixample
de José María Soldevila en un
nou curs al grup 10 de Tercera Di-
visió no ha estat el que l’equip, el
cos tècnic i l’afició hauria desitjat. 

El conjunt blanc va deixar
escapar el primer punt de la tem-
porada al temps afegit en l’estre-
na de la lliga, el passat dia 2 al
camp del CD Carmelo (3-2), va
haver de suspendre l’enfronta-
ment contra el Dinàmic Batlló (de

moment no hi ha data confir-
mada per a aquest partit, que
s’havia de jugar el dia 9) i va per-
dre de forma clara al camp d’A-
rístides Maillol contra el Veterans
de Catalunya (4-2) el passat dia
16 en un partit en el qual també
havien començat guanyant.

L’equip, que ha de treballar
molt més el sistema defensiu,
després d’encaixar set gols en dos
partits, rebrà la visita del CF
Santa Eulàlia el pròxim dia 23, vi-
sitarà el camp del CF Ciudad Co-
operativa, a Sant Boi, el dia 30, en
el darrer partit del mes.

Homenatge | L’Eixample, present en la tercera equipació del Barça
La quadrícula d’Ildefons Cerdà, la imatge del districte i una de les més icòniques de la ciutat, 

apareix en el disseny de la tercera equipació del Barça, de color salmó, que es va presentar el dia 12.
La primera samarreta, la blaugrana, també homenatja els 10 districtes de la ciutat amb 10 franges.

Les roig-i-negres estan preparades per a un curs exigent. Foto: FSC

Pau Arriaga
EIXAMPLE

El Bannouri i Ortiz guanyen 
la 40a Cursa de la Mercè

ATLETISME4Més de 12.000 atle-
tes, professionals i amateurs, no
van deixar escapar l’oportunitat
de participar en la quarantena
edició de la Cursa de la Mercè, la
prova atlètica que s’emmarca en
els actes de celebració de la fes-
tivitat de la patrona de la ciutat.
El marroquí Mourad El Ban-
nouri i la badalonina Míriam
Ortiz van ser els vencedors de la
prova, disputada el passat dia 16.

El de LaSansi va aconseguir

baixar dels 30 minuts en la pro-
va, de 10 quilòmetres, traves-
sant la meta en solitari amb una
marca de 29 minuts i 34 segons.
Zouhair Talbi i Mohamed Zar-
houni el van acompanyar al podi.

Per la seva banda, Ortiz va ser
la més ràpida de les favorites. La
corredora de l’Agrupació Atlèti-
ca Catalunya va aturar el rellot-
ge en 35 minuts i 52 segons.
Marta Castroviejo va ser la sego-
na i Eva Arias la tercera.
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Llibres

Caïm Riba ha anat creant en els darrers
anys, amb la calma que el caracteritza,
les cançons que ara componen el seu
nou treball, Nararai (DiscMedi, 2018).
L’àlbum sortirà al mercat el 28 de setem-
bre, però Enderrock ja ha estrenat en ex-
clusiva una de les cançons més definitò-
ries del disc: Guspira. Una consolidació
del seu vessant més acústic i intimista.

Música

Nararai
Caïm Riba

Fotoperiodisme en estat pur
El Palau Robert de Barcelona presenta l’exposició Creadors de
consciència. 40 fotoperiodistes compromesos, que vol retre ho-

menatge a professionals de la càmera de l’Estat espanyol
que arrisquen la seva vida en conflictes bèl·lics, desastres na-
turals o règims autàrquics. L’exposició, que es pot veure des
del passat 7 de setembre fins al 10 de febrer, recull escenes

úniques que conviden a la reflexió sobre situacions que con-
necten amb la consciència col·lectiva del visitant. Gervasio
Sánchez, Kim Manresa, Sergi Cámara o Clemente Bernad 

són només alguns dels grans noms d’aquesta mostra única. 

Els bikers tornen a tenir una sèrie de re-
ferència. Aquest spin-offde la popular
Sons of Anarchy situa el focus en un al-
tre club de moters, els Mayans, que
controlen bona part del narcotràfic
d’heroïna a la zona fronterera entre els
Estats Units i Mèxic. El seu protagonis-
ta és EZ, un jove prospecte que aspira
a ser membre de ple dret del club.

Pelis i sèries

Mayans MC
Kurt Sutter

Una de les comèdies revelació de la
temporada. Quatre intèrprets i un gos
juguen constantment amb el surrealis-
me i fan tota mena de piruetes lingüís-
tiques per fer aquesta bretolada que
vol celebrar la vida i fer un cant al sexe,
a l’amor, als plaers i vol transmetre als
espectadors el goig de viure.

A la Sala Barts de Barcelona.

Teatre

Les roses de la vida
Sergi Belbel

El nou llibre de Sergi Pàmies és un re-
cull de 13 històries on es presenta un
triangle d’absències: els pares, els fills i
l’amor. Un retorn als contes que man-
té la fascinació per l’absurd i la ironia. 

A través de la ficció, Pàmies acon-
segueix explicar la realitat i la distàn-
cia que la vida va produint entre pares
i fills, que agafen el seu propi camí.

L’art de portar gavardina 
Sergi Pàmies

Foto: Santi Palacios

L A U R A  P A U S I N I
La fitxa

QUI ÉS?

ENSURT...

Ser una cantant d’èxit mundial
Un dels temes més famosos de la italiana és ‘Se fue’

Famosos

La seva gira arriba a Barcelona
Actuarà el 17 d’octubre al Palau Sant Jordi

Accident amb una fan al Perú
La noia la va colpejar per error a la cara amb un pal selfie

QUÈ HA FET?

ÉS FAMÓSA PER...

No t’ho perdis
Després de viatjar per tot el món amb la gira del seu
nou disc, Laura Pausini aterrarà al Palau Sant Jordi de
Barcelona el 17 d’octubre. El públic podrà gaudir en
directe de les cançons que formen el seu darrer àl-
bum, Hazte sentir, però també hi haurà espai per als
seguidors més nostàlgics amb la interpretació de les
seves cançons més conegudes, com Se fue oLa Sole-
dad.El que encara es desconeix és si la italiana segui-
rà convidant un dels espectadors damunt de l’esce-
nari durant el concert. El motiu és l’accident que va

patir recentment quan actuava al Perú a conseqüèn-
cia de l’emoció d’una de les seves fans. Pausini va fer
pujar una noia per cantar i ballar juntes un dels seus
temes més famosos però la seguidora de la italiana

va embogir tant que va acabar colpejant bruscament
la cara de la cantant amb el seu pal selfie. Després de
rebre l’impacte, Pausini va fer una broma i va conti-

nuar l’actuació amb la millor actitud possible.  

| NBA 2K19
El simulador de bàsquet més popular de l’actualitat fa 20 

anys. Com sempre, el seu mode MyCareer és el més esperat.Viu en línia
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DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
21:30 Àngel Llàcer dirigeix i protagonitza La jau-

la de las locas, un dels muntatges musicals més
esperats de la temporada de tardor. / Teatre
Tívoli. 

DILLUNS 1 D’OCTUBRE
16:30 El professor Carles Nerín serà l’encarregat

de coordinar el curs anomenat Iniciació a la
meteorologia. El curs costa 74,6 euros, cal ins-
cripció prèvia. / Sala A. Xalet del Centre Cívic
Casa Golferichs.

DILLUNS 1 D’OCTUBRE
14:00 El pròxim 1 d’octubre es posarà en mar-

xa el taller anomenat Gimbra: gimnàstica bra-
silera, coordinat per André Torres, que servi-
rà per posar-se en forma passant-ho bé. / Cen-
tre Cultural La Casa Elizalde.

DES DEL 20 DE SETEMBRE
Matí-Tarda L'associació Dret a Morir Dignament

(DMD-Cat) ha convidat a un seguit d'artistes
joves a il·lustrar la seva particular visió de la
mort digna. Entrada gratuïta. / Centre Cívic
Urgell.

FINS AL 4 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Diversitat i collage és el nom  de la

mostra crítica que forma part del calendari
de la 2a edició de Nosaltres: Setmana LGTBI+.
/ Sala d’exposicions Àlex García del Centre Cí-
vic Sagrada Família.

23 I 24 DE SETEMBRE
11:00 En el marc de les activitats de la Mercè

es faran dues visites comentades anomena-
des Història d’una col·lecció. / Museu de la Mú-
sica - L'Auditori.

DES DEL 4 D’OCTUBRE
18:00 Màgia, un taller pensat perquè els més

menuts s’introduexin en aquesta disciplina
fantàstica, estarà coordinat per Àlex Ferrer.
Pensat per a infants que tinguin entre 8 i 11
anys. /  Centre Cívic Cotxeres Borrell.

DISSABTE 22 DE SETEMBRE
17:00 Partit de  futbol sala corresponent a la se-

gona jornada del grup 2 de la Segona Divi-
sió femenina entre el CFS Eixample i l’AECS
l’Hospitalet. / Pavelló de Santa Isabel.

La narradora Mon Mas serà l’encarre-
gada de coordinar la narració L’illa d’en
Lluís, del cicle Llibres a escena. / Bi-
blioteca Sofia Barat.

‘L’illa d’en Lluís’, protagonista
d’una sessió de ‘Llibres a escena’

Dijous 4 d’octubre a les 18:00

La professora Muntsa Holgado serà l’en-
carregada d’impartir les sessions d’un
taller de cuina afrodisíaca que es po-
sarà en marxa el mes que ve. / Centre
Cívic Cotxeres Borrell.

Muntsa Holgado coordina 
un curs de cuina afrodisíaca

Dijous 11 d’octubre a les 19:00

Els actors Xavier Bertran i Jordi Coro-
mina són els dos protagonistes de l’o-
bra de teatre Perduts, que compta
amb la direcció de Ramon Madaula. /
Aquitània Teatre.

Xavi Bertran i Jordi Coromina,
’Perduts’ a l’Aquitània Teatre

Diumenge 23 de setembre a les 18:30

Partit de bàsquet corresponent a la pri-
mera jornada de la Copa Catalunya
masculina entre el CB Roser i el Bàs-
quet Vedruna. / Pol. Estació del Nord.

El Roser comença la lliga
rebent la visita del Vedruna

Dissabte 29 de setembre a les 19:15

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Eixample

ERC impulsa un ple per debatre 
la retallada d'inversions a l’Eixample

Esquerra Republicana ha im-
pulsat, juntament amb altres
grups de l'oposició, plens ex-
traordinaris de districte durant
aquest mes de setembre per-
què el govern municipal doni
explicacions de les retallades
previstes en inversions als bar-
ris. Els republicans denuncien
la manca de transparència del
govern municipal a l'hora d'ex-
plicar la situació econòmica a
la ciutat.

Al districte de l'Eixample, el
ple extraordinari tindrà lloc els
pròxims dies i ha estat impul-
sat per tots els grups de l'opo-
sició excepte la CUP. El
president del grup municipal
d'ERC a l'Ajuntament de Bar-

celona, Alfred Bosch, ja va avi-
sar el mes de juliol que les re-
tallades previstes pel govern
de Barcelona en Comú afecta-
ran inversions en escoles
bressol (com la del Raval, Tei-
xonera o Casernes) escoles
d'educació primària o equipa-
ments de barri. De fet, els re-
publicans ja van forçar la
convocatòria d'un ple de ciutat
a l'Ajuntament de Barcelona el
mes de juliol perquè el govern
informés de totes les inver-
sions que es veuran afecta-
des.

Bosch va explicar, també,
que el govern municipal ha
donat instruccions a tots els
districtes de la ciutat de reta-

llar la despesa corrent en un
5%, la qual cosa afectarà el
dia a dia dels veïns i veïnes. 

El primer dels plens de dis-
tricte es va celebrar el passat
dijous 6 de setembre al dis-

tricte de Sant Martí, i els prò-
xims di es es faran als deu dis-
trictes de la ciutat. 

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
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