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“Vaig arribar a empenyorar l’a-
nell del meu casament per seguir
jugant”. Qui pronuncia aquestes
paraules és en Jordi, un dels as-
sistents a les trobades que l’as-
sociació Jugadors Anònims ce-
lebra a Barcelona de forma men-
sual. Hi van persones que són, o
han estat, addictes al joc. L’enti-
tat té un programa amb diferents
fases per tal de combatre aques-
ta addicció.
La trobada, a la qual assisteix

aquesta publicació, se celebra en
un local del centre de la ciutat. S’hi
reuneixen una quinzena de per-
sones, la majoria homes. En Jor-
di, que no arriba als 40 anys, se-
gueix explicant la seva història. Fa
sis anys que forma part de Juga-
dors Anònims i ha aconseguit es-
tar un any sense jugar després
d’haver patit una recaiguda. El
seu relat és dur. “M’hi vaig en-
ganxar per la màquina del bar.
També estava enganxat a les dro-
gues i a casa van començar a des-
aparèixer diners”, explica. 
La seva addicció al joc va pro-

vocar que es barallés amb els
seus pares. “Vaig estar cinc anys
enganyant la meva dona amb el
joc i quan la meva filla tenia un
any em vaig gastar tots els diners
del compte corrent”, afegeix. La
dona, explica, li ha fet costat d’en-
çà que va descobrir la seva ad-
dicció. “Tinc un deute de 40.000
euros però ara soc feliç. El joc ja
no em governa”, conclou.

“UNA MALALTIA MOLT BÈSTIA”
El segon testimoni és el de la
Maria, que té al voltant de 60
anys. Forma part de Jugadors
Anònims des del 2001 i fa set anys
que no juga. “El 2009 la meva ad-
dicció al joc es va disparar. Tam-

bé era alcohòlica”, relata. La Ma-
ria tenia una bona feina però va
perdre el control de la seva vida.
“Fa vuit anys estava desesperada.
Em va passar pel cap el suïcidi
perquè el joc té tres sortides: el
manicomi, la mort o la presó”, diu.

Aquesta dona, que explica
com l’autoengany modulava la
seva vida, defineix l’addicció al joc
com “una malaltia molt bèstia” i
recorda que li va costar més dei-
xar el joc que l’alcohol. “És més
subtil, no es veu”, afegeix. “Si no
hagués conegut el programa de
Jugadors Anònims, avui no seria
feliç. Vaig estar a l’infern”, diu
abans de rebre l’aplaudiment de
tots els assistents a la reunió.
La tercera i última intervenció

és la d’en Juan, que ronda els 65

anys. Forma part de Jugadors
Anònims des del 1995. A finals del
2013 va parar de jugar per sego-
na vegada i no hi ha tornat.  En el
seu cas el joc el va portar a la pre-
só amb una condemna de 12 anys.
Era director de compres d’un
ajuntament i durant molts anys va
finançar l’addicció robant diners
d’aquella institució. Va acabar a la
presó després que la seva dona en-
trés per la porta del garatge quan
ja havia penjat una corda per suï-
cidar-se. “La meva dona va evitar
el suïcidi, em va treure de la pre-
só i em va portar a Jugadors Anò-
nims. Abans no l’escoltava i ara ho
faig”, explica. “El joc és una ma-
laltia silenciosa i et fa fer coses in-
imaginables. Els meus fills tenen
40 i 30 anys però només en fa 10
que els conec. Abans no m’im-
portaven”, afegeix.

L’AJUNTAMENT ES MOU
La visita d’aquesta publicació a la
trobada de Jugadors Anònims
arriba pocs dies després que l’A-
juntament anunciés la suspensió
de llicències per obrir nous locals

de joc i apostes amb l’objectiu de
lluitar contra les addiccions.
Així doncs, durant un any no

es podran obrir nous locals d’a-
quest tipus. Durant aquest perí-
ode de temps, el govern munici-
pal redactarà una nova normati-

va per regular la implantació d’a-
quests establiments. A banda,
l’Ajuntament ha pres altres me-
sures per limitar la proliferació de
les cases d’apostes i de joc a tra-
vés d’internet. Algunes d’elles
són crear programes de preven-
ció, prohibir la publicitat d’apos-
tes a la xarxa de transports me-
tropolitans i a la via pública, mi-
llorar l’anàlisi de l’impacte del joc
en la salut o exigir mesures per
combatre les addiccions a les en-
titats i empreses que demanin

subvencions o contractes pú-
blics. Actualment a la ciutat hi ha
un total de 53 locals: 35 sales de
joc, 17 bingos i 1 casino.

JOVES ADDICTES
Aquesta publicació visita una
d’aquestes 35 sales de joc. És di-
vendres a les 11 del matí i ja hi ha
una desena d’homes jugant. A
aquesta hora no hi ha gent jove
però els dos treballadors de la
sala confirmen que en els últims
anys ha crescut molt la presència
del jovent a l’establiment. El mo-
tiu és el creixement de la popu-
laritat de les apostes esportives.
“Es reuneixen en grup aquí. Mi-
ren els partits mentre aposten.
També aposten des de casa però
aquí passen la tarda i tenen el
partit i la beguda gratis”, expli-
quen els dos treballadors. “És un
procés de socialització. Tren-
quen la soledat de fer-ho des de
casa”, afegeixen. D’aquests joves,
a la trobada de Jugadors Anò-
nims no n’hi havia cap. Segura-
ment, però, només és qüestió de
temps que alguns d’ells hi acabin.

Albert Ribas
BARCELONA

» Línia Eixample assisteix a una reunió de Jugadors Anònims on tres persones relaten el seu cas
» L’Ajuntament suspèn les llicències per obrir nous locals de joc per redactar una nova normativa

L’Ajuntament ha suspès durant un any l’obertura de nous locals de joc i apostes per fer una norma nova. Foto: Albert Ribas

Actualment a
Barcelona hi ha 53
locals: 35 sales de joc,
17 bingos i un casino

“El joc és una malaltia
silenciosa i et fa fer
coses inimaginables”,
afirma en Juan

“He estat a l’infern”
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La lupa

per Lluís Llanas, vicepresident de Barcelona Comerç

La Cambra com a solució
Des de la pèrdua de la quota cameral fa
anys, les Cambres de Comerç van perdre
una de les majors fonts d’ingressos per a
mantenir la independència econòmica de
l’entitat. Per a qualsevol entitat, la inde-
pendència econòmica de les adminis-
tracions hauria de ser una prioritat que
permetés redundar en la seva indepen-
dència política, social i d’acció.
En aquest sentit, la Cambra de Co-

merç de Barcelona, després del tomb que
ha fet en les darreres eleccions, hi té molt
a dir. En especial, com a representativi-
tat del comerç de proximitat, que s’ha bol-
cat en les eleccions amb
l’interès de sentir-se re-
presentat. En aquest sen-
tit, una estratègia impor-
tant dels candidats a l’ho-
ra de distanciar-se de les
grans empreses, multi-
nacionals i les 14 cadires
de plata, que ha quallat en
les pimes, interessades
finalment en tenir veu i
vot a les entitats més re-
presentatives del sector.
Així doncs, la Cambra de
Comerç, Indústria i Na-
vegació ha tornat a fer
efectiva la seva denomi-
nació. El comerç hi és i s’hi veu reflectit.
Deixant de banda les connotacions

polítiques de la nova orientació de la Cam-
bra, que és reflex del sentiment d’una gran
part de les pimes i autònoms del país, el
que està clar és que la Cambra no ha de
perdre, per una banda, el que ha guany-
at per l’altra. Si la Cambra ha esdevingut
de nou una entitat representativa del Co-
merç, ha de liderar també les solucions
que s’aporten a les inquietuds de la pime
i del comerç de proximitat. I en aquest
moment són moltes: el problema de les
grans empreses de distribució porta a por-
ta, la manca de seguretat dels autò-
noms, la defensa del comerç de proxi-

mitat i de les seves àrees d’influència na-
tural, els barris i els futurs ‘bids’, l’espe-
cialització en el producte propi, el pro-
ducte clònic i la manca de marques locals,
etcètera.
El tarannà de la direcció nova de la

Cambra em fa pensar que hi haurà una
sensibilitat molt major per afrontar
aquests reptes. Uns reptes dels quals la
Cambra, progressivament, s’havia allu-
nyat, deixant-ho en mans d’entitats pri-
vades i federacions de representació sec-
torial. Algunes han fet bona feina. Altres,
s’han enrocat en la formació, com a es-

tratègia per a mantenir estructures, a ve-
gades massa grans.
La Cambra ha de ser de nou aquesta

eina de cohesió que havia deixat de ser,
i que permeti que el comerç de proximi-
tat hi tingui de nou un aliat. Com a actor
polític que permeti integrar les nostres
vindicacions en el seu ideari i fer pressió
als governs de torn per millorar les nos-
tres condicions. I com a eina que ens pu-
gui aportar noves idees, estratègies i va-
lor afegit, modern, del segle XXI, per ade-
quar el nostre comerç al futur, de la mà
d’una institució potent i representativa.
En aquest camp, els eixos comercials

i les entitats territorials de primer impacte

hem de tenir una veu líder en la Cambra.
Alguns dels nostres representants asso-
ciatius com en Joan Carles Calbet, de Re-
tail.Cat, en Salvador Vendrell, president
de la Fundació Barcelona Comerç i en
Pròsper Puig, de l’eix Sant Andreu i al seu
torn president del Gremi de la Carn
s’havien presentat per formar part d’a-
questa Cambra, en unes eleccions que,
per massa polititzades, es van decantar
per altres opcions, deixant fora profes-
sionals i representants del comerç de pro-
ximitat. En altres candidatures també hi
havia candidats representants d’altres en-

titats territorials, com
Barcelona Oberta. Tots
ell, veus de les entitats del
comerç de Barcelona, van
quedar-ne fora.
Tenim l’oportunitat

de fer forta la Cambra si
en aquesta nova etapa
s’hi integra progressi-
vament aquesta plurali-
tat de veus. I no tant
per plurals ideològica-
ment, ja que en temes de
país ens hi trobarem
molt sovint, sinó princi-
palment en l’assumpció
cameral dels nostres ob-

jectius i propostes reals, en els nostres
problemes que trobem diàriament rere
el taulell. I cal emmarcar-ho en el nos-
tre marc natural, que és Europa. Fent
aliances entre tots els agents econòmics
camerals, amb Eurochambres i altres
organismes, el model català de co-
merç tindrà la possibilitat no només de
ser de nou un referent, sinó de posi-
cionar-nos internacionalment com a
grup heterogeni però cohesionat.
Els gurús econòmics diuen que la cri-

si torna. I els darrers anys se’ns han que-
dat pel camí empresaris, botiguers, au-
tònoms... La resposta ha de ser unitària,
ràpida i efectiva.

L'informe d'Amnistia In-
ternacional juntament

amb la sentència dels
ERO a Andalusia (que es va postposar
unes setmanes per a no perjudicar elec-
toralment @sanchezcastejon) confir-
men que Espanya NO ÉS UNA DEMO-
CRÀCIA i molt menys MODÈLICA sinó
una VERGONYA internacional.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Últimamente cuando
alguien compara el in-

dependentismo con Vox
solo pienso: pues ojalá. Ojalá dedicar
los mimos recursos del Estado contra
Vox, ojalá declaraciones diarias de in-
telectuales, editoriales, manifiestos.
Ojalá creyeran de verdad, al menos, que
es un peligro equiparable.

@apuente

A veure, he diferit amb
ell i entenc que ho se-

guiré fent en més o me-
nys coses, depenent del debat. Però el
que es troba a Twitter sobre en @Joan-
Tarda no és ni mig normal, fins i tot
quan diu coses evidents que només po-
den contradir els qui no aprendran mai
dels errors. I si ens calmem?

Faré la mateixa pre-
gunta una i mil vega-

des. Si quan els bancs
ens deixen diners als ciutadans, els hem
de tornar, per què quan els ciutadans
els hem deixat diners a ells, no ens els
han de tornar? En còmodes terminis, si
volen, i sense interessos, va. Però que
els tornin, Déu meu!

@eduardvoltas@toniaira@XSalaimartin

Els semàfors

Eixample Respira
La plataforma Eixample Respira està
fent una gran tasca per denunciar la

problemàtica amb la contaminació que
hi ha al districte. Recentment ha alertat
sobre la contaminació que han de patir
els alumnes de gairebé totes les escoles. 

pàgina 13

CFS Eixample
L’equip que entrena Pep Roig només ha
aconseguit sumar un punt en els quatre
partits que ha disputat aquest mes de
novembre. El sènior femení s’està tro-
bant amb més dificultats que en altres
temporades i ha de mirar de reaccionar. 

pàgina 20

Vicenç Gasca
L’emblemàtic comerciant del barri de

Sant Antoni deixa la presidència de Sant
Antoni Comerç després de 24 anys al
capdavant de l’entitat. Gasca ha estat el
seu cap visible d’ençà de la seva fundació
i ara agafa el seu relleu Enric Bernaus. 

pàgina 16
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ERC torna a tenyir de groc 
el districte de l’Eixample1

2
La participació a l’Eixample 
cau tres punts i mig respecte del 28-A

Comencen les obres per 
fer pisos a La Carboneria

Aragonès: “Amb la sentència, 
la democràcia a l’Estat espanyol ha mort”

Línia Eixample arriba avui 
a la seva edició número 100

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

5

El garbuix en què està immersa la
política espanyola és fruit també
de l’ínfima solvència informativa
dels mitjans que estan en mans de
bancs i corporacions afins a l’Ibex
35 que fan un relat interessat se-
gons els convé.
Qui ens pot donar informació

que ens mereixi confiança? Què
esperem dels mitjans, que ens do-
nin la raó, que ens afalaguin o que
ens “cantin” les veritats? És una
qüestió de confiança. Què llegim,
escoltem o veiem? Si parlem de
les xarxes, ja no tenen la més mí-
nima garantia, perquè les notícies
falses circulen a tota màquina. Es-
taria bé que els mitjans i els seus
professionals fessin, com fan els
metges, un jurament “hipocràtic”
en el qual es comprometin segons
el Codi Deontològic del Col·legi
de Periodistes de Catalunya. Mal-
auradament, feta la llei, feta la
trampa, i com es pot constatar hi
ha alguns periodistes que mane-
guen les notícies a gust de la pro-
pietat sense cap escrúpol, com són
ben pocs els periodistes expe-
dientats pel seu Col·legi profes-
sional per mala praxi. Una altra
cosa són els articles d’opinió, en
els quals cadascú es pot esplaiar
segons les seves tendències perio-
dístiques, socials o polítiques.
Resumint: es tracta de fer una

informació acurada i precisa; evi-
tar perjudicis per informar sense
prou fonaments; rectificar les in-
formacions incorrectes; respec-
tar el dret a la intimitat; salvagu-
ardar la dignitat de les persones.
L’objectivitat hauria de ser la guia
i nord del periodisme, perquè
una de les bases de la nostra so-
cietat és la llibertat d’expressió i
d’informació.

Us farà lliures
per Jordi Lleal

A les xarxes

@alex_andres97: Luis Enrique torna a la
@SeFutbol però demana no tenir Robert
Moreno d'ajudant. Eren amics i companys
des del 2008. Què haurà passat?

@gabrielrufian: El principal mensaje
del tema de los ERE de Andalucía es
que en este país sale más barato robar
que votar.

#SentènciaEROs

@MiquelSaumell: El discurs final del MHP
Torra davant del tribunal que el jutja no
tindrà cap efecte sobre la sentència, però
és el millor discurs del seu mandat.

#TorraAcusa #TornaLuisEnrique

Les millors
perles

Mor Josep Pujol, creador de l’emblemàtic pastisset Pantera
Rosa. El químic va crear el dolç per a Bimbo l’any 1973 per
“casualitat” després de barrejar un pastís Bucaneros amb al-

tres components. El producte dedicat al popular personatge encara
és un dels més reconeixibles avui en dia pel seu característic color.

La diva i reina del Pop, Madonna, beu la seva pròpia orina
per recuperar-se dels concerts. Així ho va mostrar en un ví-
deo publicat a Instagram després d’un show. L’idil·li de la

cantant amb el líquid urinari es remunta al 1994, quan va adme-
tre que es pixava als peus per evitar que li sortissin fongs.

Un home vegà denuncia Burger King per cuinar un Whooper
Impossible sobre la graella de la carn. Phillip Williams, l’afec-
tat, es va mostrar indignat després que el restaurant de men-

jar ràpid de Florida li servís la popular hamburguesa vegana prepa-
rada en la superfície on s’havien elaborat derivats de la carn.

Dos telescopis de les Illes Canàries detecten la llum més
potent de l’univers, provinent d’un l’esclat de rajos gam-
ma. Swift i Fermi, els noms dels aparells, van trobar de

forma automàtica l’origen de la tempesta lumínica. Després es
va comprovar que és 100 cops superior a qualsevol altra llum.

Troben una guineu àrtica deambulant pels carrers de Sevilla. La
Policia Local la va aconseguir capturar sense saber d’on venia
després que els veïns ho alertessin. L’animal, acostumat a climes

molt més freds que els de la capital andalusa, va ser enviat a una fa-
mília d’acollida de la seva espècie al parc zoològic Mundopark.

Safata d’entrada

Un estranger i la independència
per Bengt Sjöberg

Els meus antecedents: Soc suec,
tinc 57 anys i soc comandament
intermedi en l'àrea de noves
tecnologies. Em considero una
persona curiosa i gran coneixe-
dor de la història contemporània.
Vaig venir a Catalunya de va-
cances per primera vegada l'any
2002. Em va semblar estrany
que hi hagués cartells en dos
idiomes. Abans només havia
sentit parlar de l'euskera. Em va
encantar el lloc i la gent i hi vaig
tornar, fins que vaig comprar un
apartament el 2009. Ara passo
tot el meu temps lliure allà amb
la família. Ens hi estem almenys
7 setmanes a l'any. 
Em va portar uns anys fins

que vaig descobrir el moviment
independentista. Primer vaig
pensar que només tenia a veure
amb no voler pagar tants im-
postos. Al voltant del 2010, vaig
llegir més història i vaig comen-
çar a aprendre més. Cap al 2014
vaig passar del desinterès a la
neutralitat. El que va succeir
abans del primer referèndum
no oficial i les converses amb el
meu principal amic català van
canviar el meu punt de vista a fa-
vor de la independència. El 2016,
el meu amic em va dir que Es-
panya era com Turquia. Jo no
vaig estar d'acord, en realitat
vaig pensar que era un comentari
absurd, però vaig haver de donar-
li la raó el juliol de 2017. Van tan-
car llocs web, hi va haver ràtzies
i més coses que li van donar la

raó. Ja havia canviat la meva opi-
nió sobre la independència. 
El meu apartament està a

Sant Carles de la Ràpita, que va
ser un dels llocs que es van pren-
dre com a exemple en el judici per
mostrar la brutalitat policial.
Vaig veure aquesta brutalitat po-
licial per internet a través de la te-
levisió catalana, perquè havia
retornat a Suècia un dia abans del
referèndum. Tota la meva famí-
lia veia la brutalitat policial es-
panyola com un atac personal i
un insult cap a nosaltres. Només
podem imaginar-nos com ens
hauríem sentit si això passés a
casa nostra. Les ferides han de ser
molt més profundes i doloroses
quan es tracta del teu lloc natal i
no “només” d'un lloc de vacances. 
Segueixo molt el tema cata-

là. A Twitter sovint discuteixo
amb nacionalistes espanyols que
diuen que els catalans són nazis
i altres insults horribles. Això no
és veritat. Tots els catalans que
hem conegut han estat molt
amables amb nosaltres, estra-
ngers estranys que no parlen ca-
talà, però que només parlen una
mica de castellà (amb molts er-
rors). Igual que altres bones per-
sones, et tractaran amb respec-
te si les respectes. Així que aques-
ta és una llarga història, però no-
més volia dir-vos per què és im-
portant per a mi i per què inten-
to fer tot el possible per ajudar el
poble català a aconseguir la lli-
bertat i la independència.
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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Les eleccions al Congrés del pas-
sat diumenge 10 de novembre
van tenir a l’Eixample el mateix
guanyador que les del  28 d’abril:
ERC. Els republicans, amb Ga-
briel Rufián com a cap de llista,
van aconseguir tornar a ser la for-
ça més votada, tot i que van per-
dre més de 6.000 vots. Van pas-
sar dels 36.751 de l’abril (25,6%)
a 30.417 (22,4%). Percentual-
ment, la caiguda va ser de més de
tres punts.
El segon lloc, en aquesta oca-

sió, va ser per a JxCAT, que va
aconseguir quedar per davant
del PSC, que havia estat la sego-
na força més votada a l’abril. La
formació independentista, amb
Laura Borràs al capdavant, va
aconseguir créixer en uns 1.600
vots. Va passar de 21.320 su-
ports (14,8%) a 22.973 (16,9%).
Aquests bons resultats li van per-
metre guanyar per molt poc al
PSC, que tenia com a cap de llis-
ta Meritxell Batet. Els socialistes,
igual que ERC, van veure com
disminuïa el suport dels veïns, ja
que van passar dels 28.413 vots
del 28A a 22.839. Això els va im-
plicar passar d’un suport del
19,8% a un del 16,8%.

Fora del podi, la primera for-
ça va ser En Comú Podem, que
tenia Jaume Asens com a cap de
llista. De la mateixa manera que
ERC i el PSC, els comuns també
van perdre suports, uns 2.000. El
28A en van obtenir 21.214 i en
aquesta ocasió van caure fins
als 19.236. La baixada no va
arribar a ser d’un punt, ja que van
passar del 14,8% al 14,1%.
El segon partit que va anar a

l’alça, després de JxCAT, va ser

el PP, amb Cayetana Álvarez de
Toledo encapçalant la llista de
Barcelona. Els populars van pas-
sar del sisè lloc al cinquè gràcies
als  12.017  vots (8,8%) aconse-
guits, quan a l’abril es van que-
dar en 8.138 suports (5,6%).

BON RESULTAT DE LA CUP
D’altra banda, cal destacar la
irrupció de la CUP, que es pre-
sentava en unes eleccions espan-
yoles per primera vegada. La for-
mació de l’esquerra independen-
tista, amb Mireia Vehí com a nú-
mero 1 de la llista de Barcelona, va

treure uns resultats força bons i va
aconseguir reunir 11.078 vots,
que van representar el 8,2% dels
suports. Aquestes xifres li van
permetre ser el sisè partit més vo-
tat, a poca distància del PP, i
quedar per davant de Ciutadans
i Vox.
El gran perdedor de la nit, tal

com li va passar a tot l’Estat, va
ser Ciutadans. El partit taronja,
amb Inés Arrimadas liderant la
llista de Barcelona, va patir una
davallada molt forta al districte
i va perdre més de 8.000 vots
respecte de l’abril. Va passar de
15.198 (10,6%) a 6.853 (5,%),
cosa que li va suposar caure fins
al setè lloc venint del quart.
La tercera formació que va

créixer en comparació a l’abril,
juntament amb JxCAT i el PP, va
ser Vox. El partit d’extrema dre-
ta, que al conjunt de l’Estat va
treure uns grans resultats, a l’Ei-
xample es va haver de conformar
a guanyar uns 1.600 vots, ja que
va passar dels 4.195 sufragis del
28A (2,9%) a 5.789 (4,3%). Tot i
això, la candidatura que liderava
Ignacio Garriga no va passar de
ser el vuitè partit del districte.
Per últim, remarcar que en

aquests comicis la participació en
el districte va ser del 75,7%  –la
quarta més alta dels 10 distric-
tes–, mentre que a l’abril havia
estat del 80,1%.

ERCguanyaperòperd suport
» Els republicans, tot i obtenir 6.000 vots menys, van guanyar les eleccions del 10N al districte
» JxCAT va aconseguir arrabassar el segon lloc al PSC, mentre que Ciutadans es va enfonsar

Albert RIbas
EIXAMPLE

ERC va guanyar les eleccions al conjunt de la ciutat tot i perdre vots. Infografia: Línia Eixample

RESULTATS4Pel que fa als
barris del districte, ERC va
obtenir la victòria en cinc
dels sis (el Fort Pienc, la Sa-
grada Família, l’Antiga Es-
querra de l’Eixample, la Nova
Esquerra de l’Eixample i Sant
Antoni), mentre que JxCAT
va aconseguir ser el partit
més votat a la Dreta de l’Ei-
xample. La victòria de JxCAT
va trencar el mapa totalment
groc de l’abril, ja que llavors
ERC va ser el primer partit a
tots els barris.
Així doncs, en el cas

d’ERC, el millor resultat el va
aconseguir a la Sagrada Fa-
mília, on va rebre el 24,3%
dels vots. El més fluix va ser
a la Dreta de l’Eixample
(20,1%), on va ser la segona
força i es va quedar a dues dè-
cimes de JxCAT. La llista
que liderava Laura Borràs, a
banda de guanyar a la Dreta
de l’Eixample, va ser segona
força a  l’Antiga Esquerra de
l’Eixample, a la Nova Esque-
rra de l’Eixample i també a
Sant Antoni i a la Sagrada Fa-
mília, però en aquests dos úl-

tims casos amb un empat
amb En Comú Podem. Al
Fort Pienc va ocupar el quart
lloc.
Pel que fa als socialistes,

tot i haver-se de conformar
en ocupar el tercer lloc del
podi, van ser el segon partit
al Fort Pienc, a la Sagrada Fa-
mília, a la Nova Esquerra de

l’Eixample i a Sant Antoni. A
la Dreta de l’Eixample i a
l’Antiga Esquerra de l’Ei-
xample va ser tercers.
Els comuns i la CUP, al

seu torn, van obtenir els mi-
llors resultats a Sant Antoni,
on van ser tercers i cinquens
respectivament, mentre que
el PP i Vox ho van fer a l’An-
tiga Esquerra de l’Eixample i
Ciutadans al Fort Pienc.

Els barris: cinc victòries
d’ERC i una de JxCAT

24,3%
és el suport que ERC
va tenir a la Sagrada
Família, el més alt
d’un partit als 6 barris

La participació va ser
del 75,7%, mentre
que a l’abril es va
enfilar fins al 80,1%
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URBANISME4El patronat de la
Sagrada Família ha comprat un
solar proper a la basílica per tal
de fer un pas endavant en els
seus plans d’expansió. 
La parcel·la, situada al carrer

Mallorca, s’utilitzarà, tal com
ha publicat l’ACN, com a espai
per fer de magatzem del material
necessari per a les obres d’am-
pliació del temple. La compra
s’ha fet a Aigües de Barcelona i
es va signar a finals d’octubre pel
“preu de mercat”, segons van
confirmar a l’ACN fonts de la Sa-
grada Família. La junta cons-
tructora de la basílica no ha
concretat quan es començarà a
fer servir. El solar, però, és un
dels espais que s’havia contem-
plat per reallotjar els veïns afec-
tats per l’enderrocament dels
pisos del carrer Mallorca que hi
ha més a prop del temple.
Pel que fa al preu de la com-

pra, la tinent d’alcalde d’Urba-
nisme, Janet Sanz, va confirmar

un cop es va conèixer la notícia
que el preu de mercat és d’a-
proximadament 20 milions d’eu-
ros. És a causa d’aquest preu que
Sanz va dir que el consistori ha-
via descartat la compra per fer-
hi equipaments per al barri. La
regidora d’Urbanisme també va
confirmar que el consistori es-
tava assabentat de la compra.

La compra ha disparat les
alarmes dels veïns afectats per
l’ampliació del temple, que fa
temps que denuncien la política
expansiva del patronat de la Sa-
grada Família. Al juliol van de-
nunciar l’ampliació  al Tribunal
Superior de Justícia de Cata-
lunya, que la va admetre a tràmit
el passat mes de setembre.

L’expansió de la Sagrada Família genera polèmica. Foto: Arxiu

La Sagrada Família compra
un solar al costat de la basílica
» Ho va fer a finals d’octubre i la propietat era Aigües de Barcelona
» El patronat diu que és per fer-hi un magatzem i els veïns desconfien 

Acaben les obres de l’AVE
dels carrers Mallorca i Nàpols
URBANISME4Les obres exte-
riors de la sortida d’emergència
de l’AVE  –subterràniament se-
gueixen– a la confluència dels
carrers Mallorca i Nàpols, que
van començar el maig de l’any
passat, ja estan enllestides. Per
celebrar-ho, del 28 al 30 de no-
vembre es farà una festa d’o-
bertura de la zona, ja que el ca-
rrer Nàpols es reobrirà pròxi-
mament.
La festa, organitzada per l’A-

juntament, inclourà diverses ac-
tivitats familiars, com ara l’ac-
tuació de pallassos, una exhbició

de danses, una xocolatada i un
concert de samba, entre altres. 
I és que de motius per fer una

festa n’hi ha, ja que les obres han
portat molts mal de caps als co-
merciants de la zona. Durant
molt de temps van tenir tanques
metàl·liques molt altes just a
davant dels seus negocis, cosa
que els va perjudicar molt. De
fet, en més d’una ocasió els co-
merciants van denunciar els
perjudicis econòmics que els es-
taven provocant les obres, que
també han provocat molèsties
entre els veïns.

PROTESTES4El jove de 18
d’anys de l’Eixample, de nom
Joan, que va ser empresonat
durant les protestes de resposta
a la sentència del Suprem contra
els líders independentistes va
quedar en llibertat el passat 15 de
novembre.
El jove va estar a la presó de

Quatre Camins, a la Roca del Va-
llès, un mes. Des del seu ingrés
a la presó el grup de suport que
es va crear havia reclamat la
seva llibertat. En un comunicat

fet públic dos dies abans que
quedés en llibertat, des del grup
de suport van denunciar que el
seu empresonament es devia a
“criteris polítics” i que se l’esta-
va fent servir de “cap de turc”.

AGRESSIÓ FEIXISTA
D’altra banda, l’Ajuntament s’ha
presentat com a acusació popu-
lar en la investigació de l’agres-
sió ultra que hi va haver el 17
d’octubre a la confluència dels
carrers Rosselló i Balmes.

Els fets van tenir lloc du-
rant una de les protestes contra
la sentència del Suprem quan un
noi va ser agredit amb molta vio-
lència per diferents integrants de
la concentració feixista que
s’havia convocat aquell dia a la
plaça Artós de Sarrià. El regidor
de Drets de Ciutadania, Marc Se-
rra, va afirmar el 19 de novem-
bre que “no pot ser que els grups
d’extrema dreta agredeixin i co-
accions els ciutadans que pensen
diferent que ells”. 

El carrer Nàpols es reobrirà en els pròxims dies. Foto: Línia Eixample

En Joan, en llibertat

Taller Masriera | Tornen a demanar l’equipament públic
Veïns de la Dreta de l’Eixample van organitzar el 16 de novembre un acte per rei-
vindicar que l’edifici del Taller Masriera passi a ser un equipament cultural per al
barri. Actualment l’edifici, propietat de la Fundació Pere Relats, està en desús.  

En Joan va ser detingut després de la protesta del 15 d’octubre. Foto: Pol Solà/ACN
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En marxa les obres del nou
carril bus del carrer Aragó

MOBILITAT4Les obres per
construir el nou carril bus al
tram central del carrer Aragó,
entre els carrers Sicília i Mun-
taner, van arrencar el 24 de no-
vembre i està previst que aca-
bin el dia 29 d’aquest mateix
mes. Les tasques es fan en ho-
rari nocturn.
L’objectiu de l’Ajuntament

amb la creació d’aquest nou
carril bus, que es va anunciar el
passat mes de juliol, és reduir
en 6.000 vehicles el trànsit
diari per aquesta via central de
la ciutat, per la qual circulen, se-
gons ha denunciat en més d’u-
na ocasió la plataforma STOP
Contaminació BCN, 80.000
vehicles de forma diària. 

D’aquesta manera, doncs, el
carrer Aragó passarà a tenir
sis carrils de circulació en el seu
tram central a cinc carrils i un
de bus. 

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
La mesura forma part de les
transformacions en la mobili-
tat de la ciutat que són prèvies
a la Declaració d’Emergència
Climàtica, que serà una realitat
a partir del gener de l’any que
ve. De fet, en la mateixa línia,
l’Ajuntament té previst reduir
els carrils de circulació del ca-
rrer Mallorca amb la creació
d’un nou carril bici que vagi des
de la Meridiana a la Diagonal i
el carrer Aragó.  

SALUT4La plataforma veïnal Ei-
xample Respira va denunciar el
passat 15 de novembre que més del
90% dels centres escolars del dis-
tricte van estar exposats a una con-
taminació de l’aire massa alta du-
rant l’any passat. Concretament, 92
dels 100 centres que hi ha a l’Ei-
xample van estar per sobre dels lí-
mits de diòxid de nitrogen que
marca la normativa europea. 
L’entitat també va denunciar

que la meitat de les escoles del
conjunt de la ciutat superen, en
horari escolar, els nivells de con-
taminació recomanats, segones
dades que la mateixa entitat va re-
collir durant les dues primeres set-
manes d’aquest mes. Totes les xi-
fres es poden consultar en un
mapa que Eixample Respira ha
elaborat al web www.contami-
nacio.cat.

CARTA A L’AJUNTAMENT
Aquesta realitat ha provocat que
l’entitat, conjuntament amb un
grup de pares de diferents centres,
hagi enviat una carta a l’alcaldes-
sa Ada Colau i a tots els regidors
de l’Ajuntament per demanar
una reducció dràstica del trànsit
al voltant de les escoles, entre al-
tres mesures. També   reclama
que s’eliminin les places  d’apar-
cament –incloses les motos que

aparquen a la vorera– en els ac-
cessos als centres per tal d’incre-
mentar l’espai dedicat als via-
nants i al verd.
A la missiva també es recorda

que els infants  són un dels col·lec-
tius més vulnerables a la conta-
minació i que l’evidència científi-
ca assenyala que una exposició
continuada genera problemes
respiratoris, cardiovasculars i en-
darreriment en el desenvolupa-
ment cognitiu i neuronal.
En paral·lel, Eixample Respi-

ra també demana que es promo-
cioni més el transport públic  pels
desplaçaments d’anada i tornada
a les escoles i que es faci  una au-
ditoria individualitzada als centres,

tants als accessos com a l’interior,
per poder prendre mesures con-
cretes. Per últim, l’entitat també
demana la renovació cada un o dos
anys dels sorrals dels patis per re-
duir els nivells de contaminació
acumulada, airejar les aules quan
acabin les classes i utilitzar pro-
ductes de neteja ecològics.

AUDIÈNCIA PÚBLICA
D’altra banda, Eixample Respi-
ra  va ser present el 14 de no-
vembre a l’Audiència Pública
del Districte per presentar la
seva proposta per tal que el Sant
Jordi de l’any que ve sigui sense
cotxes al voltant de la rambla de
Catalunya i el passeig de Gràcia.

Una de les protestes que ha organitzat l’entitat. Foto: Eixample Respira

La contaminació de l’aire afecta
nou de cada deu escoles
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veïns en líniaveïns en línia

MÚSICA/Un aniversari com el centenari d’un barri me-
reix una actuació musical a l’alçada, i la Prosperitat va te-
nir-la. El passat dissabte 5 d’octubre el pati de l'escola Ti-
bidabo va ser l’escenari d’una actuació de la Banda Mu-
nicipal de Barcelona, que va tornar a aquest punt de la ciu-
tat un segle després de la seva primera actuació.

El mític primer concert de la Banda Municipal de Bar-
celona es va celebrar a la confluència del carrer d’En Tis-
só amb el carrer de Rio de Janeiro (a prop de l’espai on ac-
tualment hi ha el camp de futbol municipal) i va servir per
inaugurar la construcció de les primeres cases del barri, a
iniciativa de la Cooperativa de la Habitación Barata.

Joan Catafal, un dels responsables de la comissió es-
pecial creada per l’Associació de Veïns per organitzar to-
tes les celebracions del centenari, valora en declaracions
a Veïns en Líniaque el concert va ser un gran èxit i que els
veïns van gaudir molt amb les peces de músics de reco-
negut prestigi mundial com Nino Rota, Alan Menken, John
Williams o Henry Mancini, entre altres.

El centenari de la Prosperitat seguirà i, abans que s’a-
cabi l’any, s’inaugurarà una mostra sobre la història de l’an-
tiga fàbrica de recanvis automobilístics Harry Walker. Les
commemoracions, tot i que els 100 anys se celebren aquest
2019, continuaran en marxa durant l’any que ve.

La Banda Municipal de Barcelona torna 
a actuar a la Prospe 100 anys després ECONOMIA SOCIAL/“Donem per complert aquest pri-

mer cicle de l ‘Espai Mescladís i des d’avui mateix estem
tancats. Mentrestant, mantenim un diàleg fluïd amb el Dis-
tricte amb la confiança de trobar una alternativa vàlida que
permeti continuar amb el nostre treball social. Us man-
tindrem informats!”. Amb aquesta piulada, el passat 21 d’oc-
tubre, els responsables de l’Espai Mescladís (situat al nú-
mero 31 del carrer dels Carders, al barri de Sant Pere, San-
ta Caterina i la Ribera) anunciava l’aturada de la seva ac-
tivitat per la clausura del local.

La fundació Mescladís va néixer fa 14 anys i ha estat
un referent a Ciutat Vella en aspectes com l’economia so-
cial, la inclusió i el treball amb persones en risc d’exclusió.
Des de l’any 2010 havia estat en aquest local.

L’emblemàtic Espai 
Mescladís tanca les portes

Foto: Pedro Click / 9Barris Imatge

Mig miler de persones van participar en el primer Congrés d’Habitatge de Catalunya

Contra els especuladors
TROBADA/ El Congrés de l'Habitatge de
Catalunya va aprovar, durant el cap de set-
mana dels dies 16 i 17 de novembre, un
programa en el qual exigeix aturar tots els
desnonaments, s'aposta per “expropiar
tots els pisos de fons voltor, bancs i de
grans propietaris” i per “punxar la bombo-
lla del lloguer”. La primera edició d’aquesta
trobada, celebrada a la Fabra i Coats de
Sant Andreu, va reunir prop de mig miler
de persones i una setantena d’entitats que
estan implicades en la lluita per un habi-
tatge digne, com el Sindicat de Llogaters,
diferents associacions locals de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o
Sindicats de Barri, com el del Poble-sec, el
Casc Antic o el de Vallcarca.

Clàudia Ruscalleda, portaveu del Con-
grés, va anunciar que engegaran una cam-
panya contra “el fons voltor Divarian, que
és un fons del BBVA, i que té més de

30.000 habitatges a Catalunya i afecta a
tots els col·lectius, assemblees i sindicats
que formen el moviment per l'habitatge”.
Ruscalleda va dir que aquest “serà el pri-
mer dels molts que cauran”. La portaveu va
afegir que activitats com aquesta han de

servir per “seguir construint aquest movi-
ment popular per l'habitatge, que s'ha de-
mostrat més fort i unit que mai”.

Durant la seva intervenció, Ruscalleda
també va afirmar que el Congrés va servir
com a primer espai de trobada en el qual
es van acordar uns punts de partida. “És
només el principi d'una lluita d'un movi-
ment que s'ha unit. És la primera vegada
que ens hem trobat totes i seguirem tre-
ballant conjuntament”, va assegurar.

De fet, en un comunicat publicat a la
seva pàgina web, els organitzadors consi-
deren que la cita va ser “un èxit rotund” i
que va servir per fer “una demostració d’u-
nitat i força”. Una de les pròximes grans
cites arribarà el mes que ve, quan està pre-
vist que es faci la presentació del pro-
grama unitari que es va aprovar durant el
Congrés. Igualment, des de l’organització
esperen una implicació més forta per part
dels polítics un cop que se celebri aquesta
presentació pública, que de moment no té
ni lloc ni data fixada. 

BLOCS TEMÀTICS
El Congrés va estructurar-se en diferents
ponències agrupades per blocs temàtics;
en les ponències es va parlar sobre la si-
tuació actual, es va dibuixar una estratègia
ofensiva per tal de “definir quins són els
enemics prioritaris”, es van dissenyar dife-
rents mobilitzacions i campanyes per a les
reivindicacions que han de venir, es va
pactar un programa unitari i es van buscar
formes d'organització conjunta com “l'or-
ganització de veïnes per blocs o la vaga de
lloguers”, entre altres.

L’organització creu que
trobades com aquesta
reforcen el moviment

popular per l’habitatge

Fotos: Pere Francesch / ACN
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MOBILITAT/ Els barris de la Sa-
grera i Can Peguera seran l’esce-
nari de dos tallers-debat més
sobre l’ús del cotxe a la ciutat du-
rant aquest mes.

D’aquesta manera, a dos
quarts de set de la tarda del prò-
xim dijous 21, el Casal de barri To-
rre de la Sagrera serà l’escenari
d’aquesta activitat, en la qual es
debatrà sobre aspectes com la
contaminació, les mesures que
impulsa l’Ajuntament per com-
batre-la o les alternatives de mo-
bilitat pública i sostenible que hi
ha (o que serien necessàries).

Sis dies més tard, dimecres 27,
es farà la mateixa activitat al Ca-
sal de barri La Cosa Nostra.

Dos tallers-debat
més sobre l’ús del
cotxe a la ciutat

JUSTÍCIA/ Tres dies després de la publi-
cació de la sentència del Tribunal Suprem
del judici del Procés, la FAVB va fer públic
el seu punt de vista sobre les condemnes. 

En un comunicat, la federació asse-
gura estar “profundament preocupada”
per la situació de conflicte generada per
la “dura i injusta sentència” contra els líders
del Procés. La FAVB considera que la con-
demna genera un “patiment humà inne-
cessari, complica encara més la cerca de
solucions polítiques a la complexa situa-
ció que vivim i aprofundeix en una judi-
cialització de la política a la qual mai no
s’hauria d’haver d'arribar”.

La FAVB va més enllà i assegura que la
sentència “inclou perilloses considera-
cions sobre els drets de manifestació i pro-

testa”. En conseqüència, la federació con-
sidera legítim que bona part de la ciuta-
dania de Catalunya protesti “de manera
pacífica i constructiva”, però rebutja la vio-
lència “vingui d'on vingui”.

NOVA CRIDA AL DIÀLEG
El text acaba dient que és necessari “tro-
bar vies polítiques que redueixin les ten-
sions i generin el clima de diàleg necessari
per abordar el conflicte i potenciant es-
pais d’entesa i diàleg”. La federació explica
que continuarà vetllant perquè “el movi-
ment veïnal sigui un espai inclusiu i de
convivència amb el màxim respecte als
sentiments de tothom, especialment
quan hem de donar resposta a la greu crisi
econòmica i ambiental que patim”.

La FAVB considera “injustes” 
les condemnes del judici del Procés

CONFERÈNCIA/ El passat 22
d’octubre es va organitzar una xe-
rrada sobre la importància de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
a la seu de la FAVB. 

Sota el nom On acaba la ciu-
tat?,Salvador Milà va encarregar-
se de la ponència inaugural, en la
qual es van abordar qüestions
com els reptes sobre la gover-
nança democràtica i el funcio-
nament d’aquest organisme, que
aglutina un total de 36 ciutats i
pobles del Barcelonès, el Baix
Llobregat, el Vallès Occidental i el
Maresme.  

Aquesta activitat va ser una
de les propostes del mes d’octu-
bre de l’Escola Veïnal de la FAVB.

La FAVB parla
sobre el paper 
cabdal de l’AMB

SALUT/ Lluís Mallart va ser l’en-
carregat de fer una ponència so-
bre els riscos que l’amiant té per
a la salut. El local de la FAVB, al car-
rer d’Obradors, va ser l’escenari de
la sessió, organitzada a principis
del mes passat en col·laboració
amb Jubilats de Macosa-Alstom,
afectats per l'amiant.

Mallart va compartir amb els
assistents els seus coneixements
sobre els problemes que aquest
material pot generar en la salut,
va parlar sobre la normativa vi-
gent i el paper que juguen les ad-
ministracions i va presentar di-
versos casos concrets recents
per posar sobre la taula dife-
rents possibilitats d’actuació.

Una sessió per
alertar sobre els
perills de l’amiant

Absoltes les tres activistes
denunciades per Aigües de Barcelona
JUSTÍCIA/ Les tres activistes del
col·lectiu Aliança contra la Po-
bresa Energètica (APE) que l’em-
presa Aigües de Barcelona havia
denunciat han estat absoltes per
la prescripció dels delictes que
se’ls atribuïen. L’APE va felicitar-se
per la decisió del Jutjat d’Instruc-
ció número 30 de la ciutat que es
va fer pública el passat 30 d’octu-
bre i que serveix per tancar un cas
que s’havia obert fa anys i que va
tenir un punt d’inflexió el març de
l’any passat, quan el procés de
mediació que s’havia posat en
marxa entre les dues parts va aca-
bar sense resultats.

Agbar va denunciar les tres
activistes el mes de febrer de l’any
passat, quan aquestes van fer una
acció de denúncia durant més de
vuit hores a les oficines comer-
cials que la companyia té a la ciu-
tat. La protesta tenia com a
objectiu exigir a la companyia
que condonés el deute que les fa-
mílies en situació de vulnerabili-
tat havien acumulat abans de la
posada en marxa del Fons de So-
lidaritat, el mecanisme de des-
comptes en les factures per a
aquests col·lectius.

Aquell mateix dia, els respon-
sables de l’empresa van assegurar
que el que s’estava reclamant no
es podia fer, tot i que setmanes
després moltes famílies amb pocs
recursos van rebre una carta en la
qual se’ls informava que el seu
deute relatiu a la part de consum
havia estat condonat per part
d’Aigües de Barcelona. Però mal-
grat això, poques setmanes més
tard l’empresa presentava una de-

núncia contra tres de les activistes
que havien entrat a les depen-
dències de la companyia.

L’APE va decidir contraatacar
aquesta ofensiva judicial amb
una campanya de denúncia de la
“repressió d’Agbar envers la ciu-
tadania”, fent servir l’etiqueta #En-
causadesPerAgbar a les xarxes
socials. Més d’un centenar d’enti-
tats i col·lectius van mostrar el
seu suport públicament a les de-
nunciades, cosa que va provocar
que la companyia fes un pas en-
rere i proposés posar en marxa
un procés de mediació, dirigida
per la Degana del Col·legi de l’Ad-

vocacia de Barcelona, Maria Eu-
gènia Gay. Com expliquen des de
l’APE, després que en les diferents
reunions mantingudes fos im-
possible que les dues parts arri-
bessin a un acord, des d’Aigües
de Barcelona van decidir deixar
morir el cas i no sol·licitar al Jutjat
la reactivació del procediment.

D’aquesta manera, un any i
mig després, la causa s’ha acabat.
L’APE assegura que “aquest triomf
no hagués estat possible sense el
suport d’un centenar d’entitats” i
va tornar a fer un clam per la re-
municipalització del servei. 

Es va posar en
marxa un procés
de mediació 

sense cap resultat
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El Govern premia el Mercat
del Ninot pels seus 125 anys
RECONEIXEMENT4El Mercat
del Ninot ha rebut recentment el
Premi Nacional als Establiments
Centenaris que entrega la Ge-
neralitat en reconeixement als
seus 125 d’història.
El guardó, que distingeix els

establiments i Mercats Munici-
pals en actiu que al llarg de més
de cent anys han ofert un servei
de qualitat i personalitzat als
seus clients, ha reconegut en el
cas del Ninot la seva tradició his-
tòrica d’oferir, des de l’Esquerra
de l’Eixample, un producte ali-
mentari fresc i de qualitat. 

L’edifici actual on hi ha el
mercat es va inaugurar el 1933.
En el mateix lloc, però, ja n’hi
havia un a l’aire lliure en fun-
cionament des del 1894, que de-
penia de l’aleshores municipi in-
dependent de les Corts. Al prin-
cipi se’l coneixia com ‘El Por-
venir’ però més endavant va
canviar de nom. 
D’altra banda, cal recordar

que l’edifici actual va ser remo-
delat el 2008, cosa que va fer
que entre el 2009 i el 2015 el
mercat seguís la seva activitat en
un edifici provisional.

COMIAT4L’històric comerciant
de Sant Antoni Vicenç Gasca dei-
xa la presidència de Sant Antoni
Comerç després de gairebé un
quart de segle a la presidència.
Gasca, que ha presidit Sant

Antoni Comerç 24 anys –d’ençà
que es va fundar–, ja havia expli-
cat que deixaria la presidència un
cop s’hagués completat la reforma
del mercat i la transformació ur-
banística dels seus voltants, que s’i-

naugurarà el 14 de desembre. El
relleu de Gasca l’agafa Enric Ber-
naus, que forma part de la junta
de Sant Antoni Comerç des de fa
cinc anys.

DOS GRANS RECORDS
En declaracions a Línia Eixam-
ple, Gasca afirma que s’empor-

ta dos grans records d’aquesta
llarga etapa. “El primer record és
el de totes les amistats que he fet
durant aquests anys i el segon el
fet d’haver col·laborat amb les
grans obres del barri”, afirma sa-
tisfet. Gasca, que diu que ha
complert “una etapa amb es-
creix”, mira enrere i recorda “el
moment engrescador” que va
representar la primera part de la

dècada dels 90, quan es va posar
en marxa l’entitat. 
Pel que fa al seu negoci, Sas-

treria i Confeccions Gasca, ac-
tualment el dirigeix el seu fill, que
representa la quarta generació.
“Jo ara faig una mica de relacions
públiques”, diu Gasca. I és que,
encara que no estigui al capdavant
del negoci, Gasca manté l’esperit
de comerciant intacte.

Vicenç Gasca és un comerciant històric del barri de Sant Antoni. Foto: Arxiu

Vicenç Gasca passa el testimoni
a Sant Antoni Comerç

Antic cinema Urgell | El Bon Preu obre el 29 de novembre
Bon Preu té previst obrir el seu nou supermercat on antigament hi havia l’antic cinema Urgell

el pròxim 29 de novembre. L’obertura arriba després d’un retard de més de tres anys per 
diferents problemes amb la llicència municipal. L’obra inclou la recuperació de l’interior d’illa.

Gasca ha estat
el president de 
Sant Antoni Comerç 
durant 24 anys
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COMERÇ4Fa cinc anys a casa
nostra segurament molt poca
gent coneixia el significat del
Black Friday. Avui és al revés i
és probable que sigui força
complicat trobar algú que no
conegui aquesta jornada co-
mercial que enguany se cele-
brarà el pròxim divendres 29
de novembre.
La força del Black Friday,

una tradició importada dels
Estats Units que se celebra l’en-
demà del Dia d’Acció de Gràcies
i que serveix per inaugurar la
temporada de compres nada-
lenques, s’ha fet evident durant
els últims anys i el comerç de
proximitat s’ha fet seva aques-
ta data, tot i que en un primer
moment es va veure amb re-
cança. “El comerç local ha de ju-
gar a tot i adaptar-se”, afirma el
vicepresident de la Fundació
Barcelona Comerç, Lluís Lla-
nas. Tot i que el model que re-
presenta el Black Friday no és
el mateix que el del comerç lo-
cal, els botiguers de la ciutat te-
nen clar que han d’apostar per
aquest dia per tal que el com-
prador no només tingui l’opció
de fer la compra per internet.

Des de l’entitat RETAILcat,
la Unió d’Entitats de Retail de
Catalunya, també admeten la
força que ha aconseguit una
jornada com aquesta i ho atri-
bueixen al fet que “les cam-
panyes promocionals de curta
durada són atractives per als
clients”.
Així doncs, el 29 de novem-

bre els aparadors dels comerços
locals s’ompliran de cartells
anunciant diferents ofertes, que
segurament oscil·laran entre
el 20 i el 50%. De fet, molts co-
merços allargaran una mica
més el Black Friday i també ofe-
riran els descomptes algun dia
abans o l’endemà. 

LLUMS DE NADAL
Una altra prova de la impor-
tància del Black Friday és que
enguany es farà coincidir l’en-
cesa de l’enllumenat nadalenc de
la ciutat amb la seva celebració.
De fet, l’acte oficial de l’encesa es
farà el dia abans a Sant An-
dreu. L’espectacle, que durarà
una hora, es farà a partir de dos
quarts de sis de la tarda a Can
Fabra i anirà a càrrec de la com-
panyia teatral Dagoll Dagom.    

La força del Black Friday
» La jornada comercial amb descomptes especials se celebrarà enguany divendres 29 de novembre
» El comerç local ja fa uns quants anys que s’ha fet seva aquesta tradició originària dels Estats Units

El Black Friday és un esdeveniment comercial totalment consolidat a Barcelona. Fotos: Mariona Puig i Sílvia Jardí / ACN
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Esports

Acostumat a dominar la classifi-
cació (o, si més no, a ser una al-
ternativa a les líders), el sènior fe-
mení del CFS Eixample s’està
trobant amb més dificultats que
en les darreres temporades. De
fet, sense anar més lluny, les de
Pep Roig no han aconseguit cap
victòria en els quatre partits que
s’han jugat aquest mes (derrotes
contra l’Intersala Promises,
l’AECS i el filial de la Penya Es-
plugues i empat a Ripollet), tot i
que l’equip encara tindrà una
oportunitat per no acabar el pe-
núltim mes de l’any amb mal re-
gust de boca; les roig-i-negres ju-
garan, el pròxim dissabte 30 a tres
quarts de set de la tarda, al Pa-
bellón Municipal d’Almàssera
contra les valencianes, rivals di-
rectes en la zona baixa.

Després d’aquest viatge a la
localitat valenciana, el CFSE ju-
garà tres partits durant el mes que
ve, dos dels quals seran al Pave-
lló de Santa Isabel. L’equip de
Roig jugarà contra el Caldes i el
Mataró, mentre que l’únic des-
plaçament previst és per al segon
cap de setmana del mes, a Sara-
gossa, per jugar contra l’FSF
Caesar Augusta.

INICI DE CURS SÒLID
Les millors notícies per al club,
doncs, arriben per part del sènior
masculí, que després dels pri-
mers set partits al grup 2 de la Di-
visió d’Honor Catalana s’ha con-
vertit en l’alternativa al domini in-
contestable del Màgic Sants. Els
de David Hernández només han
perdut un partit, per la mínima (5-
6) contra el Sant Andreu Sagrera.

L’equip és onzè després de les primeres 10 jornades. Foto: CFSE

Mal mes del CFS Eixample, 
que només ha sumat un punt
» Les de Pep Roig tancaran el novembre a la pista de l’Almassera
» El sènior masculí, segon al grup 2 de la Divisió d’Honor Catalana

Bereket i Hilali s’adjudiquen
la 96a edició de la Jean Bouin

ATLETISME4L’eritreu Michel
Bereket i la magribina Shiham
Hilali van ser els vencedors de la
96a edició de la Jean Bouin, co-
neguda popularment com la Cur-
sa de Barcelona, que va disputar-
se el passat diumenge 24. Els dos
vencedors van aconseguir gua-
nyar a la ciutat en la seva primera
participació. Segons l’organit-
zació, uns 7.000 atletes no van
voler deixar escapar l’ocasió de
participar en la prova esportiva
més antiga que encara segueix
celebrant-se a Catalunya.
David Palacio i Adel Mechaal

també van pujar al podi mascu-
lí, mentre que Marta Pérez i Li-
dia Campo van ser la segona i la
tercera, respectivament.
Més enllà d’aquesta cursa

estrella, durant el matí del dia 24
també es van disputar les proves
Open (per a atletes veterans o
amateurs, que es va saldar amb
la victòria per al veterà Reyes Es-
tévez i l’andalusa Dolores Chi-
clana) i la prova de cinc quilò-
metres, que va coronar Marc
Cunyat (per davant d’Albert No-
guera) i Silvia Guerra (superant
Regina Gutiérrez).

L’FC l’Esquerra, pendent del
resultat contra el Poble-sec

Després d’encade-
nar tres derrotes en
els partits d’aquest
mes, l’FC l’Esquerra

de l’Eixample està pendent de la
resolució de la Federació Catala-
na de Futbol sobre el partit del
passat diumenge 24 contra el
Poble-sec que es va suspendre a
la recta final. Passat el minut 71,
l’equip guanyava per 3-1, resultat
que li donaria tres punts que li
permetrien escalar una posició.
Sense comptar aquest resul-

tat, el conjunt blanc és quinzè
amb set punts, gràcies a les dues

victòries i a l’empat que ha acon-
seguit en aquest tram inicial del
grup 10 de Tercera Catalana.
Els de José María Soldevila

tancaran el mes visitant el filial
del Júpiter (el dissabte 30 a les
vuit del vespre) i afrontaran no-
més dues jornades en el mes de
desembre. L’últim partit de l’any
a casa serà el dia 15 contra els
Vallvidrera Senglars (rival di-
recte en la zona baixa de la clas-
sificació), mentre que el 2019
arribarà a la seva fi amb un altre
derbi, contra el filial del Marti-
nenc, el 22 de desembre.

El CB Roser encadena 
quatre partits sense guanyar

Quatre derrotes segui-
des han fet impossi-
ble que el CB Roser

abandoni la zona baixa del grup
C-B de la lliga EBA. Els de Juan
Hereza són penúltims (i es veu-
rien obligats a jugar una nova
promoció per no baixar a Copa
Catalunya) amb un saldo provi-
sional de dues victòries i vuit
partits perduts, tot i que el Bar-
berà té el mateix balanç i el JAC
i el Palma són fora del perill des-

prés d’haver guanyat només un
partit més que els del Fort Pienc.
El conjunt vermell, doncs,

afrontarà tres jornades en l’últim
mes de l’any. La primera d’a-
questes serà, sobre el paper, la
més complicada, l’1 de desembre
a la pista del Mataró. El penúltim
partit del 2019 serà un derbi
contra el JAC, mentre que l’any
arribarà a la seva fi el diumenge
22 al Llars Mundet amb un par-
tit contra el CB Valls.

Celebració | La Gala Estrelles del Futbol Català, el 3 de desembre
Finalment, la Gala Estrelles del Futbol Català se celebrarà el pròxim 3 de desembre. La FCF va
confirmar la data a mitjans de mes després que inicialment hagués ajornat la celebració. La
cita tornarà a celebrar-se a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, al barri de la Sagrada Família.

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE
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En Ricard vola a París per retrobar-se
amb l’amic amb qui, trenta anys enre-
re, havia viatjat a la capital francesa
per fugir del seu present. El destí els va
separar i en Ricard va haver de tornar a
Catalunya, però l’enyor del passat el fa
voler recuperar aquells anys. Rafael
Vallbona ha estat distingit amb el pre-
mi Roc Boronat per Els bons dies.

Llibres

Els bons dies
Rafael Vallbona

Francesc Ferrer s’enfronta tot sol al pú-
blic en aquest monòleg que l’autora, Mar
Monegal, ha definit com a “tragicomè-
dia generacional”. L’actor parla amb el
vertader protagonista de la funció, un
home que s’acaba de separar i ha hagut
de tornar a casa dels seus pares, a l’ha-
bitació de la seva adolescència.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

Ramon
Mar Monegal

Smoking Souls torna aquest novembre
amb Translúcid, el seu cinquè àlbum
d’estudi, que la crítica ja considera el mi-
llor. El grup valencià presenta onze noves
cançons, entre les quals hi ha Volves de neu,
publicada el mes passat. Amb els nous te-
mes, la banda manté la seva essència, al-
hora que reforça els sons electrònics i els
arranjaments de vent i percussió.

Música

Després de l’èxit del curtmetratge Madre
de Rodrigo Sorogoyen, nominat a l’Òs-
car, el director estrena aquest 2019 un
llargmetratge homònim. Aquest cop, la
trama se situa una dècada després dels
fets del curt, que començaven amb la tru-
cada d’un nen de 7 anys a la seva mare.
Tant Sorogoyen com l’actriu protagonista,
Marta Nieto, han conquerit la crítica.

Pelis i sèries

Madre
Rodrigo Sorogoyen

Translúcid
Smoking Souls

All Those Food Market
All Those proposa una manera original de donar la ben-
vinguda al darrer mes de l’any i a la temporada nada-

lenca: un mercat gastronòmic. El cap de setmana del 30
de novembre i l’1 de desembre, el Teatre Nacional de
Catalunya serà l’escenari de l’All Those Food Market,
que enguany celebra el seu cinquè aniversari. En

aquesta edició, hi participaran més de 150 projectes
d’emprenedors i artesans gastronòmics. A més de de-
gustar i comprar productes culinaris de tota mena, els

visitants també podran gaudir de diversos tallers.   

Un jove David Broncano va començar en el món de la co-
mèdia l’any 2008 al canal Paramount Comedy (ara, 

Comedy Central). Més endavant, va fer les seves primeres
col·laboracions a televisions i emissores de ràdio, triom-
fant especialment en aquest segon mitjà. Per això, el
2014 va estrenar un programa propi a la Cadena SER,

acompanyat dels humoristes Ignatius Farray i Quequé: La
Vida Moderna. A partir d’aquí, el seu èxit es va disparar. El
2016, es va estrenar com a col·laborador de Late Motiv, el
programa d’Andreu Buenafuente a Movistar Plus. El ma-
teix any, també en aquesta cadena privada, va debutar
com a presentador de LocoMundo, un espai setmanal.

Però el seu moment de glòria va arribar el 2018 amb l’es-
trena de La Resistencia, un programa que s’emet després
del late show de Buenafuente. Precisament per aquest
format, el passat dia 14, Broncano va recollir al Liceu el
Premi Ondas a millor programa d’entreteniment. Uns

dies més tard, va rebre el Premi Iris a millor presentador.

D A V I D  B R O N C A N OQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser el presentador de moda

Presenta ‘La Resistencia’ i ‘La Vida Moderna’, formats d’èxit

Famosos

Recollir un Premi Ondas al Liceu
A millor programa d’entreteniment per ‘La Resistencia’

Felicitacions i molts acudits
Els fans del programa l’han felicitat sense perdre l’humor

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Narcos
Narcos: Rise of the Cartelsneix de l’èxit de la sèrie de Netflix amb Pablo Es-
cobar com a protagonista. El jugador pot triat bàndol: el càrtel o la DEA.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Viu en línia
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DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
20:00 Darrera representació d’Europa Bull, una

obra protagonitzada per Anna Hierro, Jordi
Oriol i Carles Pedragosa. / Sala Petita del Tea-
tre Nacional de Catalunya.

DIMECRES 27 DE NOVEMBRE
10:00 Quarta i darrera sessió del curs Fem un

mapa digital del nostre barri afegint fotogra-
fies i realitat augmentada que s’ha impartit
durant tots els dijous del mes. / Biblioteca Es-
querra de l'Eixample - Agustí Centelles.

TOTS ELS DIJOUS
10:00 Darreres setmanes del taller d’artteràpia

per a dones que, des de principis del mes pas-
sat, coordina la Fundació Aroa. Cal inscripció
prèvia, les places són limitades. / Casal de Bar-
ri Espai 210.

FINS AL 10 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Active és el nom de la sèrie de fo-

tografies de diferents concerts que l'artista
argentí ha gaudit en els viatges que ha fet al
llarg de la seva vida. / Centre Cívic Cotxeres
Borrell.

FINS AL 16 DE DESEMBRE
Matí-TardaNoemí Duran és la responsable de

la mostra El nacimiento de las Di(ch)osas. Pos-
tals dIstanbul, que s’emmarca en la progra-
mació d’actes del 25N. / Centre Cívic Sagra-
da Família.

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE
11:00 La Mati i el mar és el nom de la narració

del cicle Lletra petita - Els racó dels pares, de
Claude Barras, que coordinarà Susagna Navó
per a nens i nenes. Entrada gratuïta. / Bi-
blioteca del Fort Pienc.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
11:00 Darrera projecció de La vida d’en Carbas-

só, de Claude Barras, emmarcada en el Cicle
de Cinema dels Drets dels Infants. / Cinemes
Girona.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
18:20 Partit de futbol corresponent a la cator-

zena jornada de Tercera Catalana entre el l’FC
l’Esquerra de l’Eixample i el Vallvidrera Sen-
glars. / Camp de l’Escola Industrial.

Marta Gorchs serà la responsable de
Contes a la mà, una de les darreres nar-
racions del mes. / Biblioteca Esquer-
ra de l'Eixample - Agustí Centelles.

Marta Gorchs coordinarà 
la darrera narració del mes
Dijous 28 de novembre a les 18:00

Sukiyaki i altres cassoles japoneses és
el nom del curs de gastronomia nipona
que la professora Miho Miyata coor-
dinarà fins al 16 de desembre. / Cen-
tre Cívic Casa Golferichs.

Miho Miyata coordina 
un curs de cuina japonesa

Tots els dilluns a les 19:30

Blas Cantó, l’antic frontman del grup
Auryn, arriba a la Sala BARTS en el marc
de la seva gira Complicados. També ofe-
rirà els seus èxits d’altres treballs. / Sala
BARTS.

Blas Cantó arriba a la BARTS
amb la seva gira ‘Complicados’
Dissabte 14 de desembre a les 21:00

Partit de futbol sala de la dotzena jor-
nada de Segona Divisió entre el CFS Ei-
xample i el CN Caldes. / Pavelló de San-
ta Isabel.

El CFS Eixample rebrà 
la visita del CN Caldes

Dissabte 7 de desembre a les 16:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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