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“El porno és ciència-ficció pura i
dura”. Així de contundent es
mostra Elena Crespi, psicòloga i
sexòloga, que afegeix que “si tin-
guéssim clar que és ficció no hi
hauria cap problema”. Yaiza Re-
dlights, portaveu del Saló Eròtic,
va més enllà i explica que “no sa-
bem distingir si allò que veiem és
cert o no, si ens estan enganyant”.
La qüestió és que, actualment,
molts nois i noies aprenen el que
saben sobre sexualitat a través de
les pel·lícules pornogràfiques.
Així ho denuncia el vídeo de pro-
moció que ha elaborat aquest
any el Saló Eròtic.

Des de la seva experiència,
Crespi assegura que, a diferència

de generacions anteriors, els ado-
lescents actuals tenen molt més
accés a la pornografia. Això im-
plica que molts d’ells, quan es dis-
posen a mantenir la primera re-
lació sexual amb una altra per-
sona, tenen molta informació.
Però com ella apunta, el proble-
ma és que el porno “ens ha mal
ensenyat” el que sabem sobre
sexe i això provoca confusions.

Lourdes Esteve, infermera que
treballa en un punt d’informació
de salut jove a l’àrea metropolita-
na, explica que, en les seves pri-
meres relacions, que en molts ca-
sos comencen amb 15  anys, els
nois i les noies “repeteixen els mo-
dels que han vist a les pel·lícules”.

REFERENTS MASCLISTES
El problema és que, com denun-
cia el vídeo del Saló Eròtic, la por-
nografia actual mostra rols mas-

clistes amb pràctiques atlètiques
impossibles de reproduir, on s’in-
visibilitza la dona, que és un sim-
ple instrument dedicat a pro-
porcionar plaer a l’home. Un
dels casos més evidents, com de-
nuncia Redligths, és el del porno
lèsbic, que està pensat perquè el
consumeixin els homes i que no
excita les dones.

Els homes, a més de repetir
els patrons masclistes en les se-
ves relacions, també agafen com
a referent l’actitud dels actors
porno i, com explica Crespi, es
pensen que han de tenir erec-
cions que duren moltes hores i
que han de tenir l’orgasme en el
moment just, cosa que “de cap
manera ha de ser així”. De fet, ella
mateixa adverteix que “hi ha
molt consum de Viagra entre
joves, sense que ho necessitin”,
per complir amb aquesta imatge.

Una assignatura pendent
» La sexualitat encara és un tema tabú que molts adolescents aprenen a través de la pornografia

» Els experts consideren que això provoca comportaments masclistes i que cal educar a casa

Pau Massip
BARCELONA

El porno “ens ha mal ensenyat” el que sabem sobre sexe, alerten els experts. Foto: Pexels

FAMÍLIA4Tots els experts
coincideixen en dos punts.
Primer, que l’educació sexual
no s’hauria de començar a
tractar a l’adolescència, quan
els fills i filles ja van a l’institut,
sinó des de ben petits. I, segon,
que els pares són els primers
responsables sobre la qüestió.
Així ho explica Lourdes Este-
ve, infermera d’un punt d’in-
formació de salut jove, que
diu que “la societat hauria de
tenir clar que l’educació sexual
comença a casa, a la primera
infància”.

La psicòloga i sexòloga Ele-
na Crespi, que ofereix tallers so-

bre sexualitat a instituts, con-
sidera que s’hauria de treballar
des del parvulari com qualsevol
altra assignatura, però afegeix
que, del que es tracta, és de fo-
mentar l’autoestima i el sentit
crític perquè es puguin “des-
envolupar relacions saludables
en tot”, també en el sexe.

Per la seva experiència, Es-
teve diu que “no hem evolu-
cionat com a pares” i que molts
adolescents reconeixen que
els seus pares no volen parlar
de sexe. A més, deixa clar un
punt: “Tots els nois i noies, arri-
bats a certa edat, experimen-
taran vulguin o no els pares”.

Treballar l’educació sexual 
a casa i des de ben petits
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Sou independència pura

Permeteu-me que us sigui sincer: he
conegut poca gent tan independentista
com vosaltres. Us ho dic amb el cor i
l'admiració a la mà. Per més que hi
penso, tots els noms que em vénen al
cap són de persones amb una ànima
menys independentista que la vostra.
Excel·lents persones, n'es-
tic segur, però no tan
amants de llibertat abso-
luta. Bé, deuen ser-ho a la
seva manera, no ho poso
en dubte, però aquella es-
purna d'heroïcitat que te-
niu vosaltres als ulls no
l'he vista mai abans a ningú.

Sou el compromís extrem, la co-
herència personificada i la viva imat-
ge del coratge. Creieu-me si us dic que
totes les grans lluites pels drets i les lli-
bertats que s'han jugat al món han vol-
gut tenir persones impecables al cap-
davant. No sempre les han tingut, i per
això no sempre s'han guanyat totes les

batalles. Però, per un cop a la vida, la
sort ha caigut de la banda d'aquest po-
ble nostre mesell i perdedor, i podem
dir amb orgull que us tenim, i que us
tenim allà davant, al Parlament, al Go-
vern, ferms, intactes, determinats,
sòlids.

Gràcies per ser-hi. Per tenir un
cor pur i net, lliure de temptacions au-
tonomistes. Per l'ancestral tradició in-
dependentista que us corre per les
venes, per les sigles. Per aquesta va-
lentia que us inunda les entranyes i que
us atorga una autoritat moral que cap
de nosaltres podrem mai qüestionar, ni
volem fer-ho, ni ens ho perdonaríem,

perquè sabem que -a diferència de
vosaltres- som prudents i no estem fets
per assumir segons quins riscos.

I, sobretot, gràcies per tanta digni-
tat. Ens representeu, sou part d'aquell
1 d'octubre, en sou la continuació lògi-
ca, el simbolitzeu i l'apliqueu amb els

nostres vots. Sabem perfec-
tament que sense vosaltres
no seríem on som, més a
prop que mai -malgrat tot,
sí- d'un projecte que ens
semblava que seria impos-
sible pels segles dels segles.

Dit això. ¿Podeu, si us
plau, deixar de gesticular i explicar-nos
quina és la vostra estratègia de cara als
pròxims mesos o anys per aconseguir
alguna cosa amb cara i ulls? No patiu
per la vostra reputació independentis-
ta. Quedarà intacta, no tingueu por. Ni
un bri de dubte sobre les vostres in-
tencions. Però parleu-nos, uns i altres,
com si fóssim adults. Gràcies.

Parleu-nos, uns i altres, com si fóssim
adults: quina és la vostra estratègia
de cara als pròxims mesos o anys?

Missatge de Jordi Cui-
xart des de Lledoners:

No vull sortir ràpid de la
presó, sinó amb dignitat. Acusarem
l’Estat espanyol de vulnerar drets fo-
namentals i mentir al costat de l'ex-
trema dreta. El judici serà un punt
d’inflexió en el camí cap a la Repúbli-
ca catalana.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Recordo: el president
Companys, lleial a la

República, va ser con-
demnat pels rebels (alçats pública-
ment i violentament, ells sí) per re-
bel·lió militar, en judici sumaríssim,
prèvia detenció il·legal i posterior afu-
sellament.  Qui ha de reflexionar què,
Miquel Iceta?

@JoanQueralt

Miro la prensa. Los his-
toriadores dicen que lo

de Casado y América es la
misma mentira que contaba el fran-
quismo. Tejero estuvo en un acto de la
Guardia Civil. Billy el Niño en uno de la
Policía. Vox ocupando titulares. Pero sí,
a los fachas los ha despertado el inde-
pendentismo.

Ves que la manera de
trobar el desllorigador

del desori actual no sigui
delegar la negociació d'una estratègia
única en persones que han demostrat
ser valentes i sensates a parts iguals,
i més compromeses amb el país que
amb la seva preferència política par-
tidista.

@eduardvoltas@Hidroboy83@jcuixart

Els semàfors

Ús Barcelona
El Festival Ús Barcelona va transformar

entre el 2 i el 7 d’octubre l’antiga presó
Model, en el marc de la Festa Major de

l’Esquerra de l’Eixample, en un espai
artístic per a la reflexió. El festival tam-

bé va programar activitats i xerrades. 
pàgina 11

FC l’Esquerra
L’equip de José María Soldevila viu un
moment esportiu molt delicat després
de no haver sumat cap punt en les pri-
meres set jornades a Tercera Catalana.
El conjunt blanc ha de reaccionar amb

urgència i començar a obtenir resultats. 
pàgina 19

Ada Colau
L’acord entre l’Ajuntament i la Sagrada

Família és una bona notícia després
d’anys que el consistori no hagi tingut

control sobre les obres del temple. Tot i
això, els veïns diuen que s’ha fet d’esque-
na a ells i que s’obvien temes importants. 

pàgina 13
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

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

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

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

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

De fet, des de la implemen-

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

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

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

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

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la
conselleria d’Afers Socials i Fa-

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

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

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

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

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

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en
81 milions d’euros

el pressupost 
destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 
el mercat laboral:
1.138 famílies ja

hi han tornat i han
sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

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

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

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

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

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alberto Fernández Díaz / President del grup municipal del PP

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

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

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

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

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

“Tinc una màxima:
tots som necessaris
però ningú és
imprescindible”

Entrevista
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A mitjans de setembre va obrir les
seves portes Roots&Rolls, un restau-
rant únic amb disseny nòrdic-industrial
i amb un menú totalment elaborat
amb ingredients d’arrels. Amb 400
m2, Roots&Rolls és el restaurant
més gran de Barcelona amb un
menú 100% vegetal.

La idea de Roots&Rolls va néixer
quan els seus fundadors, Sandra de
Jong (35, danesa) i Erik van Leeuwen
(42, holandès), van notar que a Bar-
celona feien falta restaurants amb
menús completament fets a base
de plantes i que oferissin plats va-
riats i diferents, en especial sushi.

De tota la seva oferta gastronò-
mica, destaca el sushi elaborat a base
de plantes. Aquesta proposta diferen-
cia per complet a Roots&Rolls, ja que
aposta per deixar de banda els pro-
ductes làctics, el peix i la carn per
concentrar-se a combinar de forma
original, atractiva i deliciosa ingre-
dients vegetals. La qualitat dels in-
gredients és una de les raons d’orgull
per al nou restaurant. Tots els plats
són casolans, mentre que la majoria
dels productes que es fan servir en l’e-

laboració dels plats són ecològics i, en
gran mesura, obtinguts de produc-
tors locals.

Roots&Rolls va néixer amb l’objec-
tiu d’oferir noves opcions als amants
del sushi, el menjar saludable i, el més
important, fer que el menjar vegetal
sigui interessant per a tot el públic.

En els seus viatges arreu del món,
Sandra de Jong i Erik van Leeuwen van
conèixer diferents cultures i costums
alimentaris més saludables. Això els
va dur a decidir obrir un restaurant a
Barcelona i introduir, en l’escena gas-
tronòmica, noves formes de fer ser-
vir ingredients d’origen vegetal,
amb plats deliciosos que sorprenen
pel seu  gust.

Sandra de Jong i Erik van Leeuwen
són els responsables de dur a la ciutat
comtal aquest concepte de restaurant,
però asseguren que no hauria estat
possible sense el suport de tot l’equip
que hi ha al darrere del projecte.
Compten amb un grup de persones
provinents d’Holanda, Bèlgica i els Es-
tats Units: Vincent van Leeuwen, Steve
van Soest y Vinnie Wright, tots ells
amb més de 15 anys d’experiència en

el sector de l’hostaleria a Barcelona i
de la cuina vegetariana.

Tot i que tots els seus plats són ve-
getarians, Roots&Rolls espera que qual-
sevol persona pugui sorprendre’s del
seu enorme gust i passar una bona es-
tona. “Tothom podrà gaudir dels nostres
plats”, afirma Sandra de Jong, l’empre-
nedora danesa que hi ha darrere del
projecte. De Jong afegeix que
“Roots&Rolls és una opció saludable i in-
novadora per a l’escena gastronòmica de
Barcelona i també interessant per a la
gent que mengen carn i peix”.

El concepte Roots&Rolls està pen-
sat per oferir una experiència acollidora
i extraordinària a tots els seus comen-
sals. El disseny nòrdic-industrial del res-
taurant plasma el concepte ‘hygge’, la
filosofia de Dinamarca que proposa
transformar els espais en llocs càlids i
feliços per a tots aquells que els han de
travessar. Per aquesta mateixa raó, el
restaurant també centra els seus esfor-
ços a oferir un servei que permeti als
clients notar que realment han viscut
una experiència única i positiva. En
aquesta línia, De Jong es mostra molt
satisfeta i explica que “durant el primer

mes hem tingut un feedback molt posi-
tiu i la gent està repetint”.  Al mateix
temps, afegeix que “entra molta gent
amant de la carn i el peix però acaben
sortint molt contents”.

Tot plegat fa que Roots&Rolls hagi
arribat a Barcelona per oferir una al-
ternativa saludable, accessible i deli-
ciosa tant als barcelonins com als
turistes. Els seus rotlles de sushi desta-
quen per combinar una gran varietat
d’ingredients a base de plantes i estan
fets per sorprendre pel seu gust i apa-
rença extraordinària. Tot això en un
local amb un marcat caràcter nòrdic
en el seu disseny i el seu ambient res-
pira calidesa i qualitat. Un lloc creat per
gaudir d’una bona companyia, men-
jar de forma saludable i tastar una ex-
periència diferent.

El restaurant està situat al carrer
Consell de Cent 401 i té capacitat per a
120 comensals. 

Carrer Consell de Cent 401, baixos, 08009, Barcelona · Telèfon: 931 717 902
Horaris: Dilluns - Dimecres 12h a 16h ·  Dijous - Diumenge 12h a 00h

» Els emprenedors que hi ha darrere del projecte, Sandra de Jong & Erik van Leeuwen, 
han portat a Barcelona un concepte irresistible i sorprenent de sushi a base de plantes

Roots & Rolls, el restaurant 
vegetal més gran de Barcelona
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SEGURETAT VIÀRIA4Setmana
negra. Així es pot qualificar la set-
mana del 15 al 21 d’octubre, pel
que fa a la seguretat viària, des-
prés que dues persones morissin
atropellades.

El primer cas es va produir el
dia 18, quan una dona de 84
anys va morir després de ser
atropellada per un cotxe en un pas
de vianants del carrer de Casa-
nova, a la confluència amb el ca-
rrer París. L’accident va tenir lloc
al voltant de les 10 del vespre quan
el cotxe, que venia del carrer Pa-
ris i havia girat en direcció Casa-
nova, va envestir la dona quan
creuava el pas de vianants. El con-
ductor va donar negatiu en la
prova d’alcoholèmia i drogues
que li va fer la Guàrdia Urbana,
que continua investigant els fets.

Tres dies més tard, el 21 d’oc-
tubre, un avi de 85 anys va morir
atropellat per un autobús de
Transports Metropolitans de Bar-
celona (TMB) a la confluència dels

carrers Còrsega i Villarroel. Les
causes de l’accident es desconei-
xen i la Guàrdia Urbana les està
investigant. Amb aquests dos
atropellaments, ja són sis les víc-
times mortals per atropellament
des de principi d’any.

LIMITAR LA VELOCITAT?
Aquestes males notícies arriben
justament quan l’Ajuntament
s’està plantejant limitar la velo-

citat màxima a la majoria de ca-
rrers de la ciutat a trenta quilò-
metres per hora en el debat que
té obert en el marc de la redacció
del nou Pla de Mobilitat Urbana
(PMU). El passat 19 d’octubre,
durant el Fòrum de Seguretat
Viària que va organitzar el RACC,
la directora de Prevenció d’Acci-
dents de Trànsit (PAT), Yolanda
Domènech va defensar la pro-
posta dels 30 km/h.

L’atropellament de la dona va ser a Casanova amb París. Foto: Google Maps

Dos atropellaments mortals
en menys d’una setmana

» Una àvia de 84 anys va morir atropellada per un cotxe el dia 18 
i tres dies més tard un autobús de TMB va atropellar un avi de 85 anys

L’Ús Barcelona transforma 
la Model en un espai artístic

FESTIVAL4El festival itinerant
Ús Barcelona, dedicat a l’art a
l’espai públic, va convertir l’an-
tiga presó Model entre els passats
dia 2 i 7 d’octubre, en el marc de
la Festa Major de l’Esquerra de
l’Eixample, en un escenari artís-
tic per a la reflexió.

El festival, que celebrava la
seva cinquena i última edició, va
programar diferents activitats,
com ara una sessió de cinema-
tertúlia amb el director de cine-
ma Fernando Leon de Aranoa i el
productor Jaume Roures o xe-
rrades de creadors locals inter-
nacionals, entre els qual hi havia
Paula Bonet, Domestic  Bornay,
Ghizlane Agzenai o Ampparito. 

D’altra banda,  fins el passat
7 d’octubre les torres de la Mo-
del van estar il·luminades des-
prés que uns dies abans van ser
pintades amb diferents missat-
ges per reivindicar el valor pa-
trimonial de l’antiga presó i do-
nar visibilitat al procés partici-
patiu per decidir els futurs usos
de l’espai.

REFERÈNDUM DE L’1-O
Pel que fa al cicle ‘1 d’octubre i
més. Barcelona, ciutat de drets’
que va acollir la Model des del 27
de setembre, per recordar i de-
batre sobre el llegat del referèn-
dum, s’ha tancat amb la visita de
més de 16.000 persones.

Oposició veïnal a la venda  
dels antics jutjats socials

EQUIPAMENTS4La subhasta de
l’edifici dels antics jutjats socials,
situat al número 41 de la ronda de
Sant Pere, té en peu de guerra di-
ferents entitats veïnals de districte.
Tal com publica Betevé, set enti-
tats de l’Eixample i la FAVB de-
manen que l’edifici no es vengui
i que es destini a equipaments o
habitatge social.

L’edifici està en desús des del
2015, quan aquests jutjats es van
traslladar a la Ciutat de la Justí-
cia el 2015. De fet, és el segon any
que l’Estat posa l’edifici a sub-
hasta. El preu de sortida, 16,75 mi-

lions d’euros, és el mateix que
l’any passat.

Les entitats del districte (l’AV
Dreta de l’Eixample, Per un Ei-
xample Sostenible, l’Associació de
Veïns i Amics del Passeig de Sant
Joan, l’AV Esquerra de l’Eixam-
ple, l’AV Sagrada Família, l’AV
Sant Antoni, Barcelona No Està
en Venda) i la FAVB asseguren
que l’operació no es pot fer sen-
se el consentiment de l’Ajunta-
ment i per això demanen que s’e-
viti la subhasta. El termini de li-
citació acaba el 9 de novembre i
la resolució es coneixerà el dia 21.

Desallotgen l’Ateneu Popular
El Rec del Fort Pienc

MOVIMENTS SOCIAL4Els Mos-
sos d’Esquadra van desallotjar  el
passat 11 d’octubre l’Ateneu Po-
pular El Rec del Fort Pienc, situat
en els baixos del número 72 del
carrer Ausiàs March després que
uns joves del barri ocupessin el lo-
cal ara fa quatre anys.

Al voltant d’una trentena de
persones es van concentrar a
davant de l’ateneu per intentar
evitar el desnonament però no ho
van aconseguir. En senyal de

protesta, van tallar el trànsit de
la zona. 

Fins fa un any Bankia era el
propietari del local i actualment
està en mans d’un empresari que
té la intenció de fer-hi un restau-
rant xinès. 

NOVA PROTESTA
El mateix dia del desallotjament
una cinquantena de persones van
organitzar una nova protesta a les
portes de l’Ateneu.

Eixample Successos | Set agents de la Guàrdia Urbana, ferits per dos gossos
Set agents de la Guàrdia Urbana van ser ferits de diversa consideració el 17 d’octubre després de ser

atacats per dos gossos perillosos al Parc de l’Estació del Nord. Agents cívics havien avisat la policia
perquè els gossos estaven deslligats i no duien morrió. El propietari dels animals va ser detingut.

Protesta a davant d’El Rec. Foto: El Rec
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Crítiques veïnals a l’acord entre 
la Sagrada Família i l’Ajuntament

SAGRADA FAMÍLIA4Les enti-
tats de la Sagrada Família van
celebrar el passat 20 d’octubre
la primera edició de la Mostra
d’Entitats del barri de la Sagra-
da Família, que va tenir lloc
entre les 11 del matí i les dues del
migdia al carrer Marina, entre
els carrers Provença i Mallorca.

La mostra, doncs, va servir
perquè més de 40 entitats mos-
tressin al veïnat les activitats que
impulsen al llarg de l’any. El
principal objectiu de la jornada
va ser reivindicar que el barri, i
els seus carrers, han de ser,
principalment per als veïns. És
per aquest motiu que van deci-
dir celebrar aquesta primera
edició just a davant el temple de
la Sagrada Família, un espai
monopolitzat gairebé sempre
pel turisme.

FESTES DE TARDOR
La mostra d’entitats es va cele-
brar en el marc de les Festes de
Tardor de la Sagrada Família,
que van concentrar la majoria
dels seus actes el cap de setma-
na del 19 al 21 d’octubre. Tot i
que algunes activitats del 19 es
van haver de suspendre per la
pluja, com ara la cantada d’ha-
vaneres, el 15è aniversari de
l’Aula Ambiental o el concert or-
ganitzat pels Castellers de la
Sagrada Família, que celebraven
el 16è aniversari de la colla. 

L’endemà les activitats van
continuar amb un programa
ple d’actes, com ara una ruta fo-
togràfica pel barri, el Dia del Ne-
pal, el correfoc o el sopar jove.
Per últim, l’acte més destacat de
l’últim dia va ser la diada caste-
llera dels Castellers de la Sa-
grada Família, que van aconse-
guir completar diferents cons-
truccions de set pisos. També
van participar en la diada els
Castellers de la Vila de Gràcia i
la Colla jove de Barcelona.

Les entitats 
volen un barri 
per als veïns

URBANISME4“Aquest acord s’ha
fet d’esquena als veïns”. Així va
valorar el 18 d’octubre l’Associa-
ció de Veïns de la Sagrada Famí-
lia, a través del seu portaveu
Joan Itxaso, el pacte que  havien
anunciat l’Ajuntament i el pa-
tronat del temple perquè aquest
últim aporti 36 milions d’euros
durant 10 anys per millorar l’en-
torn de la Sagrada Família.   

Una gran part d’aquests diners
es dedicaran a finançar la xarxa de
transport públic i a millorar l’ac-
cés amb metro al temple. També
serviran per reurbanitzar els ca-
rrers de Sardenya, Provença, Ma-
rina i Mallorca

Des de l’entitat veïnal lamen-
ten que l’acord obvia la qüestió de
l’escalinata del carrer Mallorca, la
construcció de la qual implicaria
l’expropiació i l’enderrocament
d’habitatges. En declaracions als
mitjans, Itxaso va afirmar que
“no es pot eludir el problema fo-
namental del temple”, al mateix
temps que va assegurar que el pa-
tronat guanya uns 100 milions
d’euros a l’any. “36 milions de
1.000 -el que haurà guanyat el
temple d’aquí a 10 anys segons els
càlculs d’Itxaso – és un 3,6%. S’ha
de mirar així”, va afegir.

Les crítiques de l’Associació de
Veïns de la Sagrada Família no es

van acabar aquí. Itxaso també va
qualificar d’“exagerat” que l’A-
juntament i la Sagrada Família ha-
gin necessitat dos anys per deba-
tre com regularitzar la llicència d’o-
bres del temple i va remarcar que
el més important és acordar com
s’acaba la seva construcció. Per úl-
tim, també va denunciar que, a pa-
rer de l’entitat veïnal, el temple se-
guirà tenint privilegis perquè la in-
vasió de part de la vorera del ca-
rrer Mallorca continua. “Les co-
lumnes s’han d’enderrocar perquè
són il·legals”, va concloure Itxaso. 

Des de l’oposició, PSC i PP van
criticar l’acord perquè no aborda
la solució per als veïns afectats.El patronat del temple aportarà 36 milions en 10 anys. Foto: Arxiu

Eixample



| 14

líniaeixample.cat Octubre 2018 Ciutat

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

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

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

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

De totes maneres, l’aprova-
ció definitiva de la proposta
queda ara en mans de la Gene-
ralitat, que hi ha de donar el vis-
tiplau jurídic final. En aquest
sentit, després d’uns dubtes ini-
cials, el Govern està disposat a
donar llum verda a la mesura, tal
com va confirmar el secretari
d’Hàbitat Urbà i Territori, Agus-
tí Serra, en una trobada amb la
tinent d’alcalde d’Urbanisme,
Janet Sanz.

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

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

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

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

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

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

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

512 EUROS DE 
LLOGUER AL MES

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

L’accés a l’habitatge és un dels principals reptes de Barcelona i l’àrea metropolitana. Fotos: Arxiu
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@pp_bcn644 720 266

Segueix-nos: www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

Óscar Zayas
Conseller del PP al

districte de l’Eixample
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Pacificació del 
carrer Girona

El passat 4 d’octubre es va celebrar
el Ple del Districte i el tinent d’alcalde
i regidor de l’Eixample, Gerardo Pi-
sarello, va ser reprovat a proposta
del Partir Popular, com a màxim res-
ponsable del Districte, per la mala
gestió del top manta i la presència
massiva de venda il·legal en els es-
pais més emblemàtics del districte:
Passeig de Gràcia, Plaça de Catalu-
nya i entorns de la Sagrada Família.

No és admissible l’argument en
clau social de Pisarello per defensar-
se: que les persones que es dedi-
quen a la venda il·legal tinguin una
vida complicada és un fet que no ex-
onera ni excusa el govern de complir
amb les seves obligacions, com vet-
llar perquè l’espai públic pugui ser uti-
litzat per tothom amb ple respecte a
les nostres ordenances i als comer-
ços que paguen els seus impostos.
Aleshores, qui respecta els petits bo-
tiguers per part de l’administració que
permet la competència deslleial del
top manta? 

Alberto Fernández ha denunciat
en reiterades ocasions que el govern
no ha tingut coratge ni ha exercit el
necessari lideratge per gestionar
aquest tema, i ara ens trobem que, a
determinades hores, donar una volta
pel Passeig de Gràcia o per Plaça de
Catalunya es converteix en un veri-
table exercici d’equilibrisme.

L’altra sorpresa del plenari va
ser l’abstenció del grup de Ciuta-
dans davant de la nostra proposta
de reprovació. Amb tot el respecte
per la seva decisió, entenem que
defensar al govern municipal en la
gestió del top manta els inhabilita
per ser oposició en aquest tema tan
preocupant.

La pacificació del carrer Girona
és una de les mostres més evi-
dents del desordre en la gestió
de l’espai públic al nostre dis-
tricte.

A l’inici de mandat, el mateix
equip de govern la va definir
com una obra fonamental en el
marc del seu pla per estendre
les anomenades “superilles”.
Malgrat això i el sentiment ma-
joritari entre totes les forces po-
lítiques que hi havia marge per
arribar a un projecte consen-
suat, la realitat és que a set
mesos de les pròximes elec-
cions municipals ja sabem que
aquesta obra no es portarà a
terme, i  això  sense que el go-
vern hagi donat cap explicació
pel retard.

Simplement mala gestió o
ens trobem davant d’una nova
“retallada”?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veïns en línia

L’arribada de l’L10 
a la Zona Franca és 

una bona notícia, però 
volen més millores 

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

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

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

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

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

Montjuïc commemora 
els 50 anys de la fi del barraquisme

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

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

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

Concentració de
víctimes de l’amiant
a Sant Jaume

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

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

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

La PAH presenta el
seu estudi sobre la
pobresa energètica

veïns en línia

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

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

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

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

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

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

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

Només l’1,5% dels
pisos de la ciutat
són públics, lluny
de xifres europees

HOMENATGE/ El passat dimarts
16 l’Associació de Veïns de la Sa-
grada Família va organitzar un úl-
tim acte en la memòria de Joan
Balañach, l’històric activista d’a-
quest barri, vicepresident de la
FAVB i del Consell de Turisme i
Ciutat, que va morir el passat 10
de setembre.

Sota el lema Records d’un llui-
tador, l’acte va servir per reivin-
dicar la memòria i la feina que Ba-
lañach va fer, tant al barri com a
la ciutat, durant les últimes dè-
cades. L’activista va ser una de les
figures clau en el canvi de la pla-
ça de les Glòries i també es va in-
volucrar en la lluita per l’habitat-
ge i l’espai públic.

Darrer acte de
record en memòria
de Joan Balañach

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona líniaeixample.cat
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La passarel·la de Cor Eixample,
dedicada a Hollywood

MODA4La Fundació Barcelona
Comerç, juntament amb dife-
rents eixos comercials de la ciutat,
entre els quals hi ha Cor Eixam-
ple, organitza aquesta tardor una
nova edició de la passarel·la de
moda Bcn Moda al Carrer. En el
cas de Cor Eixample, l’edició d’en-
guany se celebrarà el pròxim 27
d’octubre a partir de les vuit del
vespre a davant de la Pedrera. La
temàtica d’aquest d’enguany, cada
edició se’n tria una,  està dedica-
da al cinema, a fer reviure l’espe-
rit i el glamur de Hollywood.

Com sempre, la cita serà una
fantàstica oportunitat per als
comerços associats a Cor Ei-
xample per mostrar la seva ofer-
ta de la temporada de tardor-hi-

vern en una passarel·la de moda
professional.

CONCURS D’INSTAGRAM
Aquesta edició del Bcn Moda al
Carrer té com a novetat un con-
curs a la xarxa social Instagram,
que guardonarà amb 400 euros
amb vals de compra als comerços
associats a l’autor o autora de la
millor fotografia de les diferents
passarel·les.

Per participar en el sorteig no-
més caldrà penjar la foto, que ha
de fer referència al motiu del
concurs, a Instagram amb l’eti-
queta #bcnmodaalcarrer2018 i
seguir el perfil de la Fundació i de
l’eix on es faci la foto a la matei-
xa xarxa social.

ACTIVITATS4La Mostra de
Tardor de l’Eix Comercial Sa-
grada Família, també conegu-
da com el Mercat Tradicional
Català ecològic i de quilòmetre
zero, va omplir de gent els pas-
sats 20 i 21 d’octubre la zona del
carrer Provença entre Marina i
Castillejos.

El bon temps que va fer du-
rant els dos dies, després de la
pluja del dia abans, va ajudar
que la gent s’acostés a la fira per
descobrir la variada oferta de
productes i activitats. Tots els
actes organitzats van tenir molt
de seguiment. Es va fer una
mostra d’oficis antics, una altra
de comerç local, una de pro-
ductes artesans, tallers d’arte-
sania, jocs infantils i espectacles
i la segona Trobada de Plaques
de Cava.  També hi va haver
oferta molt destacada de pro-
ductes ecològics de proximitat.

Des de l’Eix Sagrada Famí-
lia expliquen que els dos dies
“van anar molt bé, va venir
molta gent, hi va haver cues i les
activitats van funcionar”. 

ACTIVITATS PER A TOTHOM
Al llarg dels dos dies la gent
també va poder gaudir d’un
programa paral·lel que va tenir
molt d’èxit. El dia 20 es va fer
un espectacle dedicat al món
del circ al llarg del matí, men-
tre que a la tarda va ser el torn
del ball i la música en viu. La
capoeira, la salsa cubana i els

balls llatins van ser alguns dels
protagonistes. 

L’endemà al matí el pro-
grama va seguir amb un taller
de xanques, de maquillatge i de
construcció de barrets i amb la
cercavila de la Troupe de
Clowns. A la tarda el karaoke va
tancar les activitats d’un cap de
setmana rodó.

La Mostra es va omplir de gent. Foto: Eix Comercial Sagrada Família

Èxit de la Mostra de Tardor de
l’Eix Comercial Sagrada Família

Comerç Pagaments | La Generalitat, al dia amb les farmàcies
La Generalitat ha aconseguit posar-se al dia en els pagaments dels medicaments a les 

farmàcies després que el 5 d’octubre pagués la factura dels fàrmacs de l’agost. 
Això suposa recuperar la normalitat en els pagaments el dia 5 de cada mes.
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Esports
El CFS Eixample colidera la

classificació de Segona Divisió

El Mecanoviga CFS Eixample
continua rutllant. L’equip de Pep
Roig va aprofitar l’inesperat em-
pat del Xaloc Alacant a casa con-
tra l’AECS l’Hospitalet per atra-
par les alacantines al capdavant
de la classificació gràcies a la seva
treballada victòria a Santa Isabel
contra un altre conjunt de la
província d’Alacant, el San Vi-
cente Hércules (3-2). Els dos
equips comanden la classificació
de Segona amb 10 punts.

Les roig-i-negres, a més, van
haver de remuntar el 0-2 que les
visitants havien aconseguit a la
segona meitat. Dos gols d’Anna
López (una de les cares noves de
la temporada) van equilibrar les
forces, mentre que Laia Vílchez
va marcar el gol que seria defi-
nitiu. La remuntada de l’Eixam-

ple, a més, es va fer en un temps
gairebé rècord: sis minuts.

Els pròxims reptes de l’equip
seran visitar l’FS Ripollet (l’últim
partit del mes, el pròxim dia 27),
rebre l’FSF Joventut Elx o viat-
jar a la pista de l’FS Sabadell.

BOSCO I CFSE, CARA I CREU
Mentrestant, el Bosco Rocafort i
el masculí del CFS Eixample con-
tinuen disputant jornades amb

sensacions diferents en el grup 2
de la Divisió d’Honor catalana.

El conjunt de Víctor Senent ha
sumat set punts dels primers
nou i colidera la lliga amb l’Ole-
sa (només la diferència general de
gols fa que el Bosco sigui segon),
mentre que el primer equip del
CFSE va aconseguir la primera
victòria el passat dia 20 a la difí-
cil pista del CCR (4-5) i ha aban-
donat la zona de descens.

» L’equip aprofita l’empat del Xaloc Alacant contra l’AECS Hospitalet
» El Bosco Rocafort, en ratxa després de tres partits a Divisió d’Honor

L’Eixample, bronze
de nou al Correbarri

ATLETISME4Un any més, els
atletes de l’Eixample han acon-
seguit que el districte es pengi
una medalla al Correbarri. En
aquesta setena edició, que es va
celebrar el passat diumenge 14 i
en la qual van participar més de
3.000 persones, el metall ob-
tingut va ser el bronze. I és que
l’Eixample ha pujat en cinc oca-
sions al segon calaix del podi i
dues més al tercer.

En aquesta ocasió, la suma
total de les puntuacions dels co-
rredors i les corredores del dis-
tricte va ser de 5.616 punts, 204

més que els de Sant Martí, que en
aquesta ocasió van aconseguir ser
els segons classificats. El tercer
lloc, però, no va perillar, ja que el
quart districte, Horta-Guinar-
dó, va acumular més de 1.500
punts més que l’Eixample.

Pel que fa a les actuacions in-
dividuals, la millor actuació en la
categoria masculina va ser la de
Lucas Alonso, que va ser vint-i-
sisè, amb una marca de 35 minuts
i 28 segons, mentre que Cecilia
Osorio va ser la més ràpida, amb
una vuitena plaça a la general i un
temps de 42 minuts i 34 segons.

L’Esquerra de l’Eixample
continua sense puntuar

Zero punts de 21.
L’FC l’Esquerra de
l’Eixample segueix
sense haver acon-

seguit puntuar després de les
vuit primeres jornades (tot i l’e-
quip només n’ha disputades set,
ja que el matx contra el Dinàmic
Batlló s’ha fixat per al dia 9 de
desembre) i ocupa la darrera po-
sició en solitari al grup 10 de Ter-
cera Catalana.

Ara mateix, per sobre del
conjunt blanc, hi ha el CF Cha-
carita, que ha empatat dos partits,
i el Martinenc B, amb tres punts.

Els de José María Soldevila
han perdut els tres partits d’a-
quest mes, dos d’ells a l’Escola In-
dustrial contra el filial del Turó de
la Peira (0-1) i contra la PB Ter-
lenka (1-3) i també van tornar
amb les mans buides del despla-
çament al camp del Sant Genís-
Penitentes (3-2).

Els pròxims reptes del con-
junt de Soldevila seran visitar l’A-
PA Poble Sec en la darrera jor-
nada d’aquest mes i, quan ja si-
guem al novembre, rebre el CF
Chacarita o desplaçar-se al camp
de la UD Gornal.

Billar | El CB Barcelona anuncia les dates del TICB 
La vigília del Nadal tornarà a coincidir amb el campionat de billar per excel·lència de la

ciutat. Entre el dijous 20 i el dissabte 22 de desembre, el CB Barcelona tornarà a assumir
l’organització del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Billar a Tres Bandes.

Les roig-i-negres han començat el curs amb bon peu. Foto: CFSE

Pau Arriaga
EIXAMPLE

Arrencada de temporada
irregular del CB Roser

Dues victòries i dues
derrotes. El sènior
masculí del CB Roser

ha començat el curs anant de
més a menys i és setè al grup 1 de
la Copa Catalunya.

Els de Juan Hereza van su-
mar les dues primeres victòries
de la temporada en els dos pri-
mers partits (contra el Vedruna
a casa, per 79-40, i en la visita a
la Bisbal, per 54-64), però d’a-
leshores ençà, els vermells han

perdut contra dos dels equips de
la zona alta, el CB Lliçà d’Amunt
i el CB Ciutat Vella.

L’equip tancarà el mes rebent
el CEB Girona el dissabte 27,
visitarà Granollers el 3 de no-
vembre i jugarà a casa contra el
CB Artés el dia 10 del mes que ve.

Per la seva banda, el sènior fe-
mení continua en la zona alta de
la Copa Catalunya femenina.
Després de sis jornades, l’equip
té un balanç positiu de 4-2.
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Llibres Teatre

Metal made in la Catalunya central.
Això és Siroll!, que aquest mes llança el
seu nou treball discogràfic autoeditat,
Doble o res.Combativa i amb ganes de
no callar-se res, la banda adverteix
que, davant tot el que no t’agrada, o
apostes doble per subvertir-ho o no
apostes res. El seu disc és una crítica
sense compassió a un món malalt.

Música

El cineasta gallec ens trasllada a la Bar-
celona de principis de la dècada de
1920, amb els enfrontaments entre
anarquistes, gàngsters i partidaris del
govern central. Un policia, Aníbal
Uriarte, arriba a la ciutat per investigar
el robatori a un tren militar. Els seus
mètodes, però, xoquen frontalment
amb els de la resta dels agents.

Pelis i sèries

La sombra de la ley
Dani de la Torre

Doble o res
Siroll!

El Tàpies més polític
La Fundació Antoni Tàpies, a Barcelona, acull fins a finals de fe-
brer de l’any que ve l’exposició ‘Antoni Tàpies. Biografia política’.

La mostra exposa un conjunt d’obres de Tàpies fetes entre
1946 i 1977, en el que és un viatge des de la postguerra i la dic-

tadura a les darreries del franquisme i la transició cap a la de-
mocràcia. Amb més de 50 obres majors, l’exposició vol mos-
trar com  Tàpies era un artista modern tot i trobar-se sota un

règim feixista que de forma sistemàtica reprimia qualsevol in-
tent d’exercir la llibertat que la modernitat crítica requeria. Tot i

això, la seva obra va esdevenir icona del compromís polític.  

Després de retre homenatge a diferents artistes com Mi-
chael Jackson o The Beatles, el Cirque du Soleil s’endin-

sarà en el món del futbol per crear el seu nou es-
pectacle. En concret, la companyia de circ s’ins-

pirarà en la vida de Leo Messi i en la seva pas-
sió pel futbol per donar forma a la seva nova

funció, que s’estrenarà l’any vinent. Per la
seva part, el crack del Barça va expressar, a
través de les xarxes socials, que està molt

content per la notícia i que per a ell és
un honor que un dels circs més impor-

tants a nivell mundial converteixi la
seva vida en un espectacle artístic. A

més de compartir amb els seus se-
guidors aquestes declaracions,
Messi també va publicar, al seu
compte d’Instagram, un vídeo

lluint la samarreta del Cir-
que du Soleil.

L E O  M E S S I

La fitxa
QUI ÉS?

FamososNo t’ho perdis

ÉS FAMÓS PER... Ser un dels millors jugadors de futbol
L’argentí és el capità i líder del FC Barcelona

Col·laborar amb el Cirque du Soleil
La companyia crearà un espectacle sobre la seva vida

Anuncia la notícia als seus seguidors
El crack del Barça diu que se sent honorat i molt content

QUÈ HA FET?

A LES XARXES...

| Red Dead Redemption 2
La segona part d’un dels jocs més populars dels darrers anys.

Tornem al far west americà per convertir-nos en Arthur Morgan.

L’obra ens mostra una directora gene-
ral de la policia que ha de gestionar un
possible atac terrorista i els problemes
que té a casa amb el seu pare i la seva
filla adolescent. La tensió de la situació
fa que surtin a la llum les mentides i els
silencis que han mantingut el fràgil
equilibri de les relacions familiars.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Blues
Sergi Pompermayer

Primera part del darrer llibre de l’es-
criptor i traductor japonès. Explica la
història d’un retratista que, per culpa
d’una crisi sentimental, decideix mar-
xar de Tòquio i refugiar-se a la part del
nord del país. Un amic seu li ofereix
una casa aïllada on s’instal·la, però co-
mençarà a sentir sorolls estranys i tro-
barà un quadre misteriós a les golfes.

La muerte del comendador
Haruki Murakami
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DES DEL 7 DE NOVEMBRE
20:00 Tots els dimecres del mes que ve es fa-

ran sessions de la vuitena edició del cicle Dan-
sa ara a La Pedrera. / Fundació Catalunya La
Pedrera.

TOTS ELS DILLUNS
20:00 Fins al pròxim 19 de novembre, cada di-

lluns es faran noves sessions del curs Histò-
ria de Catalunya, que coordina el professor Jor-
ge Pisa. Cal inscripció prèvia. / Centre Cívic Sa-
grada Família.

TOTS ELS DIJOUS
17:00 Des de principis d’aquest mes, cada di-

jous a la tarda es fan noves sessions del curs
anomenat Fotografia professional amb smart-
phone. El preu total és de 59,6 euros. / Cen-
tre Cívic Casa Golferichs.

TOT EL MES
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra Pa-

tufet, on ets?, una exposició que recorda la tra-
jectòria i els exemplars més importants d’a-
questa revista dirigida per Aureli Capmany.
/ Palau Robert.

FINS AL 16 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda La mostra, producte de les apor-

tacions de persones i entitats del barri, recull
testimonis gràfics sobre les activitats que abans
es feien a la via pública. / Biblioteca Sagra-
da Família - Josep M. Ainaud de Lasarte.

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE
18:00 Les golfes serà el nom de la narració del

cicle Lletra petita - Llibres a escena. Explica que
en aquestes parts de les cases s’hi poden tro-
bar objectes perduts i contes fantàstics. / Bi-
blioteca Joan Miró.

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
18:00 Marta Gorchs serà l’encarregada de co-

ordinar la sessió Contes a la mà del cicle Lle-
tra petita - Sac de rondalles. / Biblioteca Es-
querra de l'Eixample - Agustí Centelles.

DISSABTE 3 DE NOVEMBRE
16:00 Partit de futbol sala corresponent a la si-

sena jornada de la Segona Divisió entre el CFS
Eixample i l’FSF Joventut Elx. / Pavelló Col·legi
de Santa Isabel.

La contacontes Laura Bernis s’enca-
rregarà de la sessió anomenada Con-
tes dels sentits, per a infants que tin-
guin 3 anys. / Biblioteca Fort Pienc.

Laura Bernis coordina la
narració ‘Contes dels sentits’
Divendres 26 d’octubre a les 11:00

Des del passat dia 4, cada dijous la pro-
fessora María Pilar Ibern coordina no-
ves sessions del taller Cuina vegetariana
alcalinitzant amb superaliments. /
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.

Continua en marxa el curs de 
cuina vegetariana alcalinitzant

Tots els dijous a les 18:00

Eli explica com la relació entre un
pare i un fill que viuen sota el mateix
sostre està molt malmesa. Els prota-
gonistes són Pep Anton Muñoz i Jau-
me Casals. / Sala Versus Glòries.

Pep Anton Muñoz i Jaume 
Casals protagonitzen ‘Eli’

1, 2 , 3 i 4 de novembre a les 20:30

Partit de bàsquet de la cinquena jor-
nada del grup 1 de la Copa Catalunya
masculina entre el CB Roser i el CEB Gi-
rona. / Poliesportiu Estació del Nord.

El CB Roser, a punt per 
rebre la visita del CEB Girona
Dissabte 27 d’octubre a les 19:15

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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LLIBRES4Quan la trama d’una
novel·la se situa i s’inspira en el ba-
rri de Gràcia, la cosa promet. I
quan ho fa com a homenatge i crò-
nica de la seva mutació, encara mi-
llor. I si a més ha guanyat el Premi
Internacional de Narrativa Marta de
Mont Marçal 2018, no hi ha cap
dubte: estem davant d’una obra
que s’ha de llegir.

Sexe, mobbing, humor, meno-
pausa, nens, persecucions, embo-
lics, agressions, intrigues... Però
sobretot amor propi i amistat. Això
és Caída libre, una novel·la que es
llegeix amb un somriure a la boca
contínuament, que té un sentit de
l’humor deliciós que es manté fins
i tot en els moments tràgics. Una
lectura ràpida, entretinguda i amb
un punt d’intriga que es converteix
en una delícia a estones i en un
gran neguit en altres, quan el que
els passa a les protagonistes és el
que totes les dones han sentit en

carn pròpia: aquells micro o maxi
masclismes contra els quals han de
seguir lluitant cada dia.

Aquesta és la història de tres
dones en estat crític, l’Ángela, la Ca-
rolina i la Luisa, les circumstàncies
personals de les quals les posaran
contra la paret. Tot i això, de forma

valenta i col·laboradora sabran re-
vertir-les per aconseguir recuperar
el somriure. Ras i curt: una novel·la
per i per a dones.

Caída libre es desenvolupa,
doncs, al barri de Gràcia, on viuen
les tres protagonistes. De fet, co-
mençaran a relacionar-se gràcies al

centre d’estètica de la Merche.
L’Ángela treballa com a editora a
Ediciones de Abril, la Carolina és
una alta executiva d’una multina-
cional de productes d’alimentació
i la Luisa, per dir-ho d’alguna ma-
nera, no porta una bona vida. Però
d’històries, a la novel·la, n’hi ha d’al-
tres de paral·leles que l’enriqueixen.

L’AUTORA
Neus Arqués és autora de les no-
vel·les Un hombre de pago, Una
mujer como tú i Todo tiene un pre-
cio, de diversos manuals de co-
municació i de l’assaig Vive 50, on
plantejava en clau autobiogràfica
la crisi dels cinquanta, que re-
prèn a Caída librede la mà de l’Án-
gela, la seva protagonista.

És professora especialitzada
en Gestió de la visibilitat. Afirma
que li interessa especialment el
tema de la invisibilitat de les
dones i dels escriptors.

Gràcia inspira ‘Caída libre’
»Neus Arqués presenta la seva nova novel·la, ambientada en un barri que ha vist mutar
» L’obra ha guanyat el Premi Internacional de Narrativa Marta de Mont Marçal 2018

Neus Arqués és autora de diverses novel·les i assajos. Foto: Amelia Granados

Sexe, ‘mobbing’,
humor, menopausa,
nens, agressions...

SINOPSIS4Tres dones que
sabien on anaven però que pel
camí perden el peu. Cada una
s’endinsa en una crisi amb molta
por però amb més humor, veient
en cada calamitat que els succe-
eix una oportunitat per aixecar-
se, sabent que només col·laborant
entre elles tres tiraran endavant.

Amb un punt de vista positiu,
Neus Arqués demostra que exis-
teix la sortida de la crisi personal
i socioeconòmica. I que aquesta
sortida és cosa de dones, de do-

nes valentes i arriscades, que
amb les seves pors a les espatlles
saben seguir lluitant per elles i
pels seus interessos.

Caída libre és una novel·la ac-
tual, fresca i dinàmica que mostra
com la vida pot llançar-nos al
buit, però seguir-nos oferint se-
gones oportunitats. Una obra que
reivindica sense complexos el pa-
per de la dona a la nostra societat
i el suport necessari que entre elles
han de donar-se per seguir lluitant
en un món d’homes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esquerra Republicana demana
al govern municipal que pren-
gui mesures econòmiques per
compensar els comerços afec-
tats per les obres de les sorti-
des d’emergència de l’Alta
Velocitat i que incrementi la se-
guretat als perímetres d’a-
questes obres. La proposició
s’ha aprovat al plenari del Dis-
tricte de l’Eixample amb el vot
favorable de tots els grups
menys l’abstenció del PSC.

El túnel de l’AVE, de gairebé
6 quilòmetres entre Sants i la
Sagrera, es va acabar de cons-
truir el 2013 amb tres sortides
d’emergència pendents, dues
de les quals al districte de l’Ei-
xample (Mallorca-Nàpols i Pro-

vença-Urgell). Adif ha decidit,
finalment, dur-les a terme co-
mençant per la de Mallorca-
Nàpols, on s’ha instal·lat un
tancat que afecta la totalitat
de la cruïlla, deixant un espai
mínim de pas que ha desper-
tat les queixes de veïns i co-
merciants.

El conseller portaveu d’Es-
querra Republicana a l’Eixam-
ple, Eduard Cuscó, ha demanat
al govern municipal que acordi
amb Adif compensacions eco-
nòmiques directes per als es-
tabliments afectats per la
construcció de les sortides d’e-
mergència del túnel de la línia
d’alta velocitat al districte. A
més, ha reclamat la importàn-

cia de millorar la visibilitat i l’en-
llumenat i reforçar el personal
de seguretat. 

Eduard Cuscó ha recordat

que, si aquestes zones són
poc agradables per passar-hi,
també ho són per comprar i
passejar. Els comerciants de la

zona han xifrat en un 70% la
baixada de les vendes i hi ha
hagut diversos atracaments a
vianants. 

ERC demana que es compensin els comerços afectats
per les obres de les sortides d’emergència de l’AVE
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