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És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles

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

Clàudia Ramos Có
BARCELONA
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TMB
El sindicat CGT van organitzar ahir una

protesta contra el carril bus de la Traves-
sera de Gràcia, entre Balmes i Calvet, que
va en sentit contrari als vehicles. La deci-

sió de fer aquest nou carril per part de
TMB ja va provocar crítiques fa mesos. 

pàgina 6

Plat. Bàsquet Gràcia
Des de fa unes setmanes, els clubs de
bàsquet graciencs treballen de forma

conjunta a través d’aquesta entitat. Així,
poden fer front comú per reclamar les

seves demandes, tan esportives com pel
que fa als equipaments dels barris. 

pàgina 14

Lluïsos de Gràcia
Els Lluïsos de Gràcia organitzen, junta-
ment amb l’ANC de Gràcia, el cicle ‘Els

dies que vam ser poble’, que commemora
els fets que Catalunya va viure el setem-

bre i l’octubre de l’any passat. La doble
sessió del cicle es fa a la seu dels Lluïsos. 

pàgina 6

per @ModernetdeMerda

És un judici, alcalde/ssa?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ho estan certificant, ara amb el cas Valtonyc

Valls hace propuesta
de claro ademán dere-

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

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Es demencial que el
juzgado haya decidido

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

@dbravo

La ministra Delgado
está haciendo un mo-

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

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

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

@ArnauTordera@JorgeBustos1@apuente
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Les claus
Les millors
perles

Diada rodona: l’Europa 
suma la primera victòria a la lliga1

2 Gràcia homenatja Pompeu 
Fabra en el marc de la Diada

La 28a edició del festival L’Hora 
del Jazz ja està en marxa

Els Lluïsos acullen la xerrada 
‘Dona: presó, repressió i exili’

Badia haurà d’explicar dijous 
que ve les possibles retallades

El + llegit líniagràcia.cat
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Els semàfors Les claus

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

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

Peix podrit
per Jordi Lleal 

Manuel Valls
per Oriol Domingo

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

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

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

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

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

Vist al Twitter

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

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

#VolSerAlcalde

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

#PrimerAniversari #SánchezTrump

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En un vídeo publicat per la cosina de la núvia, es pot veure Michelle
Obama vestida de negre i guiant la parella durant la cerimònia.
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HABITATGE4La Vila de Gràcia
és un dels punts més atractius
de la ciutat, tant per als barce-
lonins, els turistes o la gent que
és de fora però ve a viure a la
ciutat. Una nova mostra d’això
es troba en els estudiants, que
tenen la Vila com el seu destí
preferit per viure durant el
temps que són a Barcelona per
cursar estudis universitaris o de
postgrau. Així ho indiquen les
dades referents als estudiants
recollides per Badi, una plata-
forma que permet llogar habi-
tacions a gent que decideix
compartir pis.

L’atractiu de Gràcia per als
estudiants queda demostrat en
la següent xifra. Des de Badi ex-
pliquen que entre els últims
tres mesos (juny, juliol i agost)
es van produir 9.285 sol·licituds
de lloguer a la Vila per part
d’aquest col·lectiu. Cal tenir

present, però, que es tracta d’u-
na dada aproximada, ja que
cada estudiant pot enviar més
d’una sol·licitud de lloguer per
a una habitació.

Després de la Vila, els llocs
de la ciutat amb més demanda
per part dels estudiants són

l’Antiga Esquerra de l’Eixample,
la Nova Esquerra de l’Eixample,
la Dreta de l’Eixample i la Sa-
grada Família.

Entre aquests estudiants,
lògicament, també hi ha els
Erasmus. Cal tenir en compte

que Espanya és la principal
destinació per als alumnes d’al-
tres punts d’Europa que deci-
deixen cursar els seus estudis en
un altre país. A més, les places
de residències d’estudiants i
col·legis majors no cobreixen
tota la demanda existent. 

PREUS A L’ALÇA
El preu de llogar una habitació
ha augmentat en els darrers me-
sos al conjunt de la ciutat. La
pressió del mercat de lloguer
també s’ha desplaçat als preus de
les habitacions. I és que actual-
ment, segons les xifres de Badi,
llogar una habitació a Barcelona
té un preu mitjà de 382 euros.
En el cas la Vila, segons les xifres
de la mateixa plataforma, el
preu s’enfila als 440 euros. L’a-
tracció de la Vila, lògicament,
també fa que sigui un dels llocs
més cars per compartir pis.

La Vila de Gràcia és el lloc
preferit dels estudiants per viure

» Les xifres de la plataforma de lloguer d’habitacions Badi situen
la Vila per sobre de quatre barris del districte de l’Eixample

Protesta contra el carril bus 
de Travessera de Gràcia 

MOBILITAT4Un grup reduït de
persones, la majoria d’elles con-
ductors d’autobús, van tallar
ahir el matí durant una estona
el trànsit a la confluència entre
la Travessera de Gràcia i el ca-
rrer de Balmes per protestar
contra el  carril bus que va per
la mateixa travessera, entre
Balmes i Calvet, en sentit con-
trari a la circulació dels vehicles.

Els manifestants, convocats
pel sindicat CGT d’autobusos,
van denunciar que aquest carril,
per on circulen els busos de les
línies 27 i D40, “és un perill”. En
declaracions als mitjans, Joan
Ramiro, representant del sin-
dicat, va afirmar que “no estem
en contra dels carrils busos

però sí d’aquest  tipus de carril
que van en contra  direcció”. Ra-
miro va afegir que, tot i que
TMB no publica les dades, s’han
produït “un munt d’accidents”. 

De fet, les crítiques a aquest
carril bus fa temps que es pro-
dueixen. El novembre de l’any
passat el Consell de Barri de
Galvany va servir per visualitzar
el malestar de l’AMPA del
col·legi Infant Jesús. Des de
l’AMPA van denunciar que el
carril provoca riscos, crea
col·lapses i és perillós. Llavors
el Grup Demòcrata va afirmar
que el nou carril s’havia fet sen-
se “consultar ni buscar con-
sens amb els veïns, comerços,
escoles i entitats”.

La Vila és el destí preferit dels estudiants que busquen habitació a Barcelona. Foto: Arxiu

L’oposició reprova Badia 
per la caiguda de la inversió

PLE EXTRAORDINARI4El Ple
extraordinari per tractar la cai-
guda de les inversions al Dis-
tricte que es va celebrar dijous
passat va acabar amb tota l’o-
posició en bloc reprovant el go-
vern municipal.

Durant el Ple, que va tenir un
to de campanya electoral,  el re-
gidor Eloi Badia va defensar la
gestió del Districte i va assegurar
que el 2018 es tancarà amb un
llistat d’execucions superior al de
l’any passat. Badia va afegir que
al Districte només patirà un en-
darreriment la inversió de 2,9

milions del projecte de l’anella de
serveis de Vallcarca. 

Per la seva banda, des de l’o-
posició van acusar de mala gestió
l’equip de govern. Alberto La-
casta (PSC) va demanar a Badia
que no s’excusés en la caiguda de
les plusvàlues, mentre que Berta
Clemente (PDeCAT) va criticar
“l’error de planificació” del govern.
Des de Cs i el PP també van acu-
sar de mala gestió l’executiu mu-
nicipal, mentre que la CUP, amb
una crítica més suau, va demanar
que els ingressos no depenguin de
les plusvàlues immobiliàries.

Primer acte als Lluïsos 
per  recordar els fets del 20-S
POLÍTICA4Els Lluïsos de Gràcia
van acollir dimecres passat la pri-
mera sessió del cicle ‘Els dies que
vam ser poble’, una iniciativa dels
mateixos Lluïsos i l’ANC de Grà-
cia, per commemorar els fets que
Catalunya va viure durant el se-
tembre i l’octubre de l’any passat.

L’acte va consistir en la pro-
jecció del documental ‘20-S’ del
Grup Mediapro, que narra els es-
deveniments del 20 de setembre
de l’any passat. El documental se
centra, principalment, en els fets
ocorreguts a la Conselleria d’Eco-
nomia i a la seu de la CUP.

Tot seguit va arrencar el col·lo-
qui posterior, que va comptar
amb la presència de David Fer-

nández, exdiputat al Parlament per
la CUP, periodista i activista; Jau-
me Asens, advocat i tercer tinent
d’alcalde de l’Ajuntament; Esther
Almor, advocada i membre de
l’Assemblea en Defensa de les
Institucions Catalanes i Eva Fon-
tova, doctora en psiquiatria i mem-
bre de l’ANC. Durant la seva in-
tervenció, Fernández, va afirmar
que el 20-S va provocar que “el país
estigui encara en estat d’excepció”
però va afegir que “l’Estat també
té por del que té al davant”. Asens,
per la seva banda, va dir que el pro-
cés judicial contra l’independen-
tisme “acabarà a Estrasburg per-
què qualsevol sentència que no si-
gui l’absolució serà injusta”.

Imatge del Ple extraordinari celebrat dijous passat. Foto: Districte

Cinema | S’acaba el Lychee Film Festival
El Lychee Film Festival, el festival de cinema d’autor xinès, va abaixar la persiana 

dissabte passat després de celebrar una nova edició. El Verdi Park va ser un dels cinemes
que va acollir aquest certamen que reuneix el  millor cinema xinès clàssic i contemporani.

9.285
sol·licituds de lloguer
per part d’estudiants
es van fer a la Vila entre
el juny, juliol i agost
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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

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

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

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

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

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

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

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

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

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

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

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

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

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

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

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

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis
de l’àrea

metropolitana
de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 
infants que viuen

en centres malgrat
que ho podrien fer

en família

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acolliment.gencat.cat

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

Hi ha sis tipus
diferents

d’acolliment
que tenen

durades diverses

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

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

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

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

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

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5

Pàgines especials



al tram de carrer més petit de Barcelona
La concentració més gran de comerç

Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers

Unió de Botiguers Travessera de Gràcia - Casc Antic - Butlletí nº 35

Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers

Les nostres botigues
Setmanes intenses

La Unió està a punt per a dos
caps de setmana intensos. La
tardor comença amb una
barbacoa per als associats i
els seus treballadors, una tro-
bada que se celebrarà aquest
dissabte i que servirà perquè
els comerciants es coneguin
entre ells i perquè puguin
compartir experiències. Per
només 4 euros, els associats i
els seus treballadors podrian
participar en aquesta activi-
tat que ja es va celebrar el
2016 i gràcies a la seva bona
acollida torna al calendari.

A banda d’aquesta tro-
bada, els comerciants tenen
marcat en vermell el 6 d’oc-
tubre. Aquest dissabte, entre

les 10 del matí i les 9 de la nit,
la Unió celebrarà una nova
edició de les seves Botigues
al carrer. Els associats (i boti-
gues de carrers on no hi hagi
eixos) podran col·locar les
seves carpes en el tram si-
tuat entre Gran de Gràcia i
Torrent de l’Olla per vendre
estocs i productes de la tem-
porada de tardor.

Serà un dia de festa per
al barri, durant el qual tor-
narà a haver-hi moltes pro-
postes lúdiques per a nens
i nenes: tallers de pintura o
de globoflèxia, inflables i la
presència de pallassos i dels
personatges Disney més
coneguts pels menuts.

| 10
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Confirmat: l’Abaceria no
s’enderrocarà fins a l’any que ve
MERCAT4La proposta que ha-
vien fet els comerciants de l’en-
torn de l’Abaceria, que té el su-
port dels comerciants del mercat,
finalment serà una realitat: l’e-
quipament no s’enderrocarà fins
després del Nadal i, per tant,
quan ja siguem al 2019.

Com va avançar Línia Gràcia
en la seva darrera edició, la de-
cisió es va prendre en una reu-
nió a tres bandes (entre els co-
merciants de l’entorn del mercat,
els paradistes i representants
de l’Ajuntament) que es va ce-
lebrar el passat dimecres 12.
D’aquesta manera, comerciants
i clients no hauran de conviure
amb les obres i els talls de tràn-

sit durant la campanya de ven-
des de Nadal, una de les més po-
tents del calendari.

Així, si els nous terminis es
compleixen, l’enderrocament
començarà just després de Reis
i durarà fins al juliol. Pel que fa
a la construcció del nou edifici,
les obres es posaran en marxa,
com a molt aviat, a mitjans del
2020, ja que el procés d’adjudi-
cació de les obres anirà del juliol
de l’any que ve a la Setmana San-
ta del 2020. Un cop comencin
les obres, es preveu que durin
entre dos anys i dos anys i mig.
És a dir, la nova Abaceria esta-
rà acabada, com a molt aviat, a
finals del 2022.

FIRES4L’arribada de la tardor,
com és habitual, coincideix amb
diferents sortides al carrer per als
eixos comercials del districte.
D’aquesta manera, durant el pri-
mer cap de setmana del mes que
ve, els botiguers sortiran al carrer
per mostrar els seus millors pro-
ductes als veïns dels barris del
districte i als visitants que arribin
d’altres punts de la ciutat.

Així, la Unió de Botiguers
Travessera de Gràcia-Casc Antic,
la Federació Gràcia Comerç  i
l’Associació de Comerciants Gran
de Gràcia han preparat diferents
actes de cara al pròxim dissabte
6 d’octubre. La Travessera, en el
tram comprès entre Gran de
Gràcia i Torrent de l’Olla, s’om-
plirà de les paradetes dels asso-
ciats de la Unió de Botiguers, en
una jornada que es posarà en
marxa a les 10 del matí i que du-
rarà de forma ininterrompuda
fins a les 9 de la nit. A més de les
paradetes dels botiguers, l’eix ha
preparat activitats infantils.

A banda, i durant el mateix
dia, la Federació Gràcia Comerç

organitzarà una cercavila que
farà que els participants hagin
d’anar pels carrers Riera de Sant
Miquel, Verdi i Astúries. Paral·le-
lament, a Riera de Sant Miquel
s’instal·larà un escenari amb ac-
tuacions musicals, mentre que el
carrer Astúries serà el lloc esco-
llit per a un taller de circ pensat
per als més petits.

Per últim, l’Associació de
Comerciants Gran de Gràcia ha

preparat una nova edició del
Festival de Màgia Jove de Bar-
celona de cara al divendres dia
5 d’octubre. L’eix comercial ha
confirmat la presència de noms
com Arnau Gatz, el Màgic Mar-
tini o el Mag Nil. 

L’endemà,  el mateix eix ce-
lebrarà una de les seves grans ci-
tes anuals, la Festa del Comerç de
Tardor, amb paradetes dels as-
sociats a diferents carrers.

Una imatge de la fira de la Travessera de la tardor del 2017. Foto: UBTG

El comerç gracienc, a punt per 
a un cap de setmana al carrer

Productes de proximitat | Torna el Fem Mercat de Vallcarca 
El Fem Mercat de Vallcarca celebrà el 6 d’octubre la seva quarta edició. El mercat, que es farà 

a la plaça del metro de Vallcarca entre les 10 del matí i les quatre de la tarda, està format 
per parades de productes ecològics, de proximitat i temporada. També es faran activitats. 
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Llibres

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

Música Pelis i sèries

Tarque
Carlos Tarque

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

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

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

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

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

més elevats de manera il·legal.    

E D  S H E E R A N

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

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

Famosos

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

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

QUÈ HA FET?

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

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Shirley Valentine
Miquel Gorriz

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

Johnny English Strikes Again
David Kerr

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

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

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

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

Patria
Fernando Aramburu

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

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

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

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

col·laborar en nombroses revistes dirigides al públic infantil.      

Viu en línia
No t’ho perdis
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Viu en línia

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
18:00 L'illa del tresor explica la història de com

el grup ACÚSTIC5, després de passar per
l’Oh Happy Day de TV3, acaba en una illa de-
serta. / Teatreneu Multisales.

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
12:00 El sumiller Carles Miravin serà l’encarre-

gat de coordinar el taller anomenat Maridatge
amb cava, per descobrir totes les possibilitats
que brinda aquest vi espumós. / Mercat de
l'Estrella.

DIMARTS 2 D’OCTUBRE
19:30 El primer dimarts del mes que ve es po-

sarà en marxa un taller anomenat Relats, que
donarà les claus per dominar aquest gène-
re literari en sis sessions. / Centre Moral i Ins-
tructiu de Gràcia.

FINS AL 2 D’OCTUBRE
Matí-TardaDarrers dies en els quals es pot vi-

sitar l’exposició Guanyadors del XVIII Concurs
de Pintura al Passeig de Sant Joan, amb les
obres dels artistes Ariadna Cost, Gloria Oroz-
co o Joan Matas. / C. C. La Sedeta.

DES DE L’1 D’OCTUBRE
Matí-Tarda En aquesta mostra s’ensenyaran els

treballs de Xavi Mountain, Edu Català, Sergi
Díez i Xavi Socías, escaladors que dibuixen amb
bon humor situacions surrealistes. / Centre
de Cultura Popular La Violeta de Gràcia.

DIMARTS 2 D’OCTUBRE
16:30 Els Tallers d'art per a joves estan pensats

com un espai motivador i suggeridor, en un
clima de comoditat i confiança. / Centre de
Creació Experimentem amb l'Art.

DIMECRES 10 D’OCTUBRE
17:30 L’elefant curiós, una narració de la qual s’en-

carregarà La Sal d'Olot, serà una de les pri-
meres propostes del mes que ve del cicle Lle-
tra petita - Llibres a escena. / Biblioteca Vila
de Gràcia.

DIUMENGE 7 D’OCTUBRE
17:45 Partit de bàsquet de la segona jornada

de la Copa Catalunya masculina entre el Ve-
druna i el CB Lliçà d’Amunt. / Poliesportiu Jo-
sep Maria de Segarra.

En aquesta sessió de contacontes, l’o-
bra seleccionada serà La gota d’aigua,
un text de Raimon Panikkar. / Biblio-
teca Vila de Gràcia.

‘Sentir-se gota, sentir-se aigua’,
la pròxima sessió de contacontes

Avui 27 de setembre a les 17:30

L’escola de ball Swing Cats s’encarre-
garà de coordinar un taller anomenat
Charleston, blues i rock. El preu del curs
és de 74,6 euros, places limitades. /
Centre Cívic La Sedeta.

Avui comença un taller 
de Charleston, blues i rock
Avui 27 de setembre a les 20:15

Octubre. Cançons per la llibertat és el
nom de l’espectacle que fa un reco-
rregut per diversos temes de la Nova
Cançó. Es farà l’endemà de l’aniversa-
ri de l’1-O. / Lluïsos de Gràcia.

Els Lluïsos, escenari del
‘Cançons per la llibertat’
Dimarts 2 d’octubre a les 20:30

Partit de futbol de la novena jornada
del grup 5 de Tercera Divisió entre l’Eu-
ropa i la UE Llagostera. / Municipal Nou
Sardenya.

L’Europa rep la
visita del Llagostera

Diumenge 7 d’octubre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Waterpolo | El Catalunya debuta a la piscina del CN Mataró
El dissabte 6 d’octubre es posarà en marxa la temporada regular de la Divisió d’Honor

masculina de waterpolo. El Cata de Xavi García, que repeteix presència una temporada
més, es posarà en marxa amb un viatge al Maresme, a la piscina Joan Serra del CN Mataró.

El Gràcia Futbol Sala deixa 
escapar el triomf ‘in extremis’

La victòria en el retorn
a Tercera semblava
gairebé feta, però es va

escapar en poc més de dos mi-
nuts. El Gràcia Futbol Sala va dei-
xar escapar els primers tres punts
de la competició dissabte passat
contra l’Arenys de Munt (3-4).

Els d’Albert Figueras, de fet,
van encaixar un gol en la prime-
ra jugada del matx, però van re-
accionar, donant-li la volta al

marcador en poc més de cinc mi-
nuts. El conjunt taronja marxa-
ria guanyant al descans (3-2),
però en un tram final de partit
boig, va veure com els del Ma-
resme capgiraven el resultat i
tornaven a casa amb els punts.

Així, doncs, l’equip ha treba-
llat per preparar el partit de la se-
gona jornada, l’últim del mes, que
serà demà passat a les sis a la pis-
ta de l’Olimpyc Floresta.

La Plataforma Bàsquet Gràcia
reclama millores al Districte

BÀSQUET4Els principals clubs
de bàsquet del districte han cre-
at la Plataforma Bàsquet Gràcia,
una eina mitjançant la qual volen
treballar conjuntament per al
desenvolupament de l’esport i
per vetllar pels seus esportistes i
les instal·lacions en les quals en-
trenen i juguen. En aquest sentit,
fa uns dies la plataforma va pre-
sentar una sèrie de reivindica-
cions al govern municipal.

Els dos grans àmbits en els

quals se centren són la competi-
ció (es podria crear una lliga per
a les escoles de Gràcia) i la man-
ca d’infraestructures i d’espais per
a la pràctica del bàsquet.

LA COPA ES POSA EN MARXA
Aquest cap de setmana, a més,
arrenca la Copa Catalunya mas-
culina, amb el debut del Vedru-
na (demà passat a la pista del Ro-
ser) i dels Lluïsos (diumenge,
visitant el CB Artés).

L’arrencada de curs va deixar
alguns dubtes, però els resultats
finalment han arribat. L’Europa
ha aconseguit guanyar dos partits
de forma consecutiva, sis punts
que han fet que el conjunt de Da-
vid Vilajoana hagi fet un salt fins
a la meitat de la classificació. Els
escapulats ocupen la desena po-
sició amb 8 punts, els mateixos
que tenen Figueres, Sants, Ascó
i San Cristóbal.

Les victòries per la mínima
contra el Santboià (1-0) i el Reus
B (3-4, amb remuntada inclosa a
Cambrils) han servit per rearmar
la moral de l’Europa, que durant
el passat cap de setmana va gau-
dir de la jornada de descans que
tenen tots els equips per la con-
figuració del grup 5 de Tercera en
aquest curs 2018-19.

L’aturada, però, ja ha arribat
a la seva fi, i l’equip ha treballat
per preparar l’exigent desplaça-

ment d’aquest diumenge al camp
del Terrassa. El primer partit del
mes d’octubre serà el diumenge
7, al Nou Sardenya contra un al-
tre dels equips de la zona alta, la
UE Llagostera.

0 DE 9 PER AL SÈNIOR FEMENÍ
I és que si ara el primer equip
masculí ha aconseguit redirigir el
seu inici discret, la dinàmica del
sènior femení continua sent de-
licada. El conjunt de Toni Ca-

macho ha perdut els tres partits
(dos d’ells, al Nou Sardenya) i
ocupa la penúltima posició.

Tot i això, la capitana esca-
pulada Kaky, va assegurar al
portal web del club que “cal ser un
equip dins i fora del camp” i que
estan treballant “per cometre
menys errors i per ser més con-
tundents que el rival”.

L’equip tanca el mes al camp
del cuer, el Mallorca Toppfotball,
i rebrà el Pallejà el 14 d’octubre.

Una acció del darrer partit al Nou Sardenya. Foto: Àngel Garreta / CEE

Esports

Pau Arriaga
GRÀCIA

Bona dinàmica de l’Europa
amb dues victòries seguides
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Gràcia

ERC impulsa un ple extraordinari per debatre 
la retallada d'inversions a Gràcia

Esquerra Republicana ha im-
pulsat, juntament amb al-
tres grups de l'oposició,
plens extraordinaris de dis-
tricte durant aquest mes de
setembre perquè el govern
municipal doni explicacions
de les retallades previstes
en inversions als barris. Els
republicans denuncien la
manca de transparència del
govern municipal a l'hora
d'explicar la situació econò-
mica a la ciutat.

Al districte de Gràcia, el
ple extraordinari ha estat
impulsat per tots els grups
de l'oposició excepte la CUP
i es va celebrar el passat di-
jous 20. El president del

grup municipal d'ERC a l'A-
juntament de Barcelona, Al-
fred Bosch, ja va avisar el
mes de juliol que les reta-
llades previstes pel govern
de Barcelona en Comú afec-
taran inversions en escoles
bressol (com la de Raval,
Teixonera o Casernes), es-
coles d'educació primària o
equipaments de barri. De
fet, els republicans ja van
forçar la convocatòria d'un
ple a l'Ajuntament de Bar-
celona el mes de juliol per-
què el govern informés de
totes les inversions que es
veuran afectades.

Bosch va explicar, també,
que el govern municipal ha

donat instruccions a tots els
districtes de la ciutat de re-
tallar la despesa corrent en

un 5%, la qual cosa afectarà
el dia a dia dels veïns i ve-
ïnes. Durant aquest mes de

setembre es faran plens ex-
traordinaris als deu distric-
tes de la  ciutat.

Construïm la capital 
de les persones!

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

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

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

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

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

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

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

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

Alfred Bosch
Candidat a l'alcaldia de

Barcelona per ERC
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