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Problema enquistat
4 Gràcia tractarà l’incivisme a les places 
en un Ple extraordinari forçat per l’oposició

4 Els veïns denuncien que la situació s’ha estès 
a més places i demanen més presència policial pàg 6

DRET A L’HABITATGE pàg 3

El 30% dels nous pisos
que es construeixin hauran
de ser de protecció oficial

LLEGENDA ESCAPULADA pàg 12

Alex Cano: “Mai no hauria 
somiat arribar als 300 
partits amb l’Europa”

URBANISME pàg 6

Llum verda a la reforma
que ha de reactivar 
el barri de Vallcarca

ESPAI EMBLEMÀTIC pàg 6

El CAT celebra els seus
25 anys el 18 d’octubre
i prepara un concert

VICTÒRIA VEÏNAL pàg 7

Pas endavant pel canvi de
nom de Secretari Coloma 
i Príncep d’Astúries

COMERÇ pàg 10

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

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

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

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

De totes maneres, l’aprova-
ció definitiva de la proposta
queda ara en mans de la Gene-
ralitat, que hi ha de donar el vis-
tiplau jurídic final. Caldrà veu-
re quin és el posicionament de
la Generalitat, que havia ex-
pressat alguns dubtes. Segons el
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, caldrà
veure “si s’han resolt les al·le-
gacions presentades”, que els
consta “que n’hi ha de potents”.

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

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

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

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

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

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

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

512 EUROS DE 
LLOGUER AL MES

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

L’accés a l’habitatge és un dels principals reptes de Barcelona i l’àrea metropolitana. Fotos: Arxiu
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Manuel Valls al Cercle del Liceu
He assistit al dinar-col·loqui del Cercle
del Liceu amb Manuel Valls, el candidat
de Ciutadans a l’alcaldia de Barcelona.
Una persona que no coneixia ha fet la
presentació de Manuel Valls. S’ha des-
fet en elogis. Fins i tot potser una mica
massa. “No se li hauria de notar tant que
és un ‘fan’ de Valls i que segurament ha
de ser membre del seu equip”, he pen-
sat. M’he quedat d’una peça quan m’han
dit que no era cap membre del seu
equip, sinó el periodista de La Vangu-
ardia que s’ocupa de la informació po-
lítica. No puc entendre com aquest dia-
ri li permet tal cosa. O es dedica a la in-
formació o a fer presentacions-massat-
ge de líders polítics. Les dues coses no
pot ser. I després es queixaran que la
premsa perdi credibilitat.

Manuel Valls parla i s’ex-
pressa molt bé, en el sentit
que parla i que s’expressa
com un polític (no sé si en el
bon o mal sentit de la pa-
raula): diu exactament allò
que el seu auditori vol es-
coltar. Quan es defineix com a socialis-
ta (una definició difícil d’amagar en el seu
cas), l’audiència del Cercle es remou.
Però ràpidament matisa, perquè sap on
és. “Ho sóc, però un socialista molt
moderat”, diu. Només s’equivoca, al
meu parer, quan anomena Felipe Gon-
zález com un dels seus referents. No crec
que a l’auditori li fes gaire gràcia.

Germà Gordó, exCDC i actual líder
del partit Convergents, li pregunta si
creu que Catalunya és una nació. La res-
posta és: “No es pot negar (només fal-
taria, dic jo) que Catalunya té una llen-
gua, una cultura, unes tradicions prò-
pies. Però si jo digués que Catalunya és
una nació llavors vostè em diria que té
dret a tenir un estat. Per tant, no diré
que és una nació política, sinó que és
una nació cultural”. I jo he pensat que,
per exemple, el Dret Civil Català el de-

vien redactar durant segles mentre ba-
llaven sardanes o feien actes de la cul-
tura popular tradicional. De tota ma-
nera, part del públic ha aplaudit l’o-
currència de “nació cultural” (que tam-
bé va utilitzar el ministre Borrell per ma-
tisar les seves declaracions després
d'una entrevista a la BBC fa poc, en què
afirmava, a pregunta del periodista,
que Catalunya és una nació), però crec
que més aviat aplaudien la negativa a re-
conèixer-la senzillament com una nació.

Com fa gairebé tothom avui en dia,
s’ha proclamat hereu de Pasqual Mara-
gall. No ha dit què volia dir això, més en-
llà dels típics tòpics de rigor sobre els
Jocs Olímpics i altres temes relacionats
amb la política municipal de Maragall.

Jo, francament, he de confessar que mai
no em va agradar Maragall com a alcalde
de Barcelona. Recordo que Jordi Pujol
va fer un retret a la Barcelona que dis-
senyava Maragall dient que “ell preferia
que la Barcelona del futur fos una mica
més Zuric i una mica menys Niça”. Pu-
jol volia dir que preferia una Barcelona
capdavantera en investigació i indústria
tecnològica que no pas una Barcelona
només aparador per a turistes. Tot l’a-
parell mediàtic barceloní pseudomo-
dernet que en aquells moments s’estilava
se li va llançar a sobre. Estic segur que
ara, si no fos perquè reivindicar qualsevol
cosa que hagi dit Jordi Pujol està mal
vist, molts estarien d’acord amb el seu
diagnòstic.

Abans que parlés Valls, al meu vol-
tant s’ha suscitat un petit debat, per al-
tra banda ja clàssic, sobre els presos po-

lítics. Un senyor, amb una certa proso-
popeia, ha exclamat el tradicional: “No
son presos políticos: son políticos pre-
sos”. Llavors jo li he preguntat: “Si no són
presos polítics, vol dir que són presos co-
muns?”. Ha quedat uns segons en silenci
i se li ha acudit la següent resposta: “Son
presos preventivos”. Li he dit que no
contestava comentaris absurds.

Valls ha fet un bon discurs europe-
ista, un cant al projecte europeu molt ben
construït, sobretot en el seu vessant his-
tòric. Aquesta part del seu discurs l’hau-
rien subscrit i aplaudit el 99% dels més
militants votants de Junts per Catalunya
i ERC, excepte quan acusava els nacio-
nalistes d’estar en contra d’aquest pro-
jecte. Una paradoxa. Però tampoc no ha

donat cap argument que ex-
pliqui per què creu que el na-
cionalisme català és contra-
ri al projecte europeu, ja
que el nacionalisme català
sempre ha estat europeista.

Manuel Valls tenia avui
un auditori fàcil i un discurs

una mica difícil. M’explicaré: Valls ha-
via de fer un discurs completament in-
concret perquè, com a bon polític, dei-
xarà les concrecions per més endavant.
Havia de fer volar coloms i que no es no-
tés gaire. I ho ha sabut fer, parlant de tot
una mica i no precisant en res. No era fà-
cil. Però tenia a favor que a l’auditori no
li calien concrecions; havia anat a aplau-
dir-lo i el va aplaudir.

M’ha sorprès una reacció d’una
part del públic, tots ells bons barcelo-
nins que desitgen el millor per a la seva
ciutat. Quan a Valls li han demanat pro-
postes concretes, no n’ha dit gaires, però
ha dit que el que no volia era “una Bar-
celona capital d’un estat”. I una part del
públic l’ha aplaudit amb força. Vol dir,
llavors, que tots ells estarien en contra,
per exemple, que Barcelona fos capital
o co-capital d’Espanya?

Manuel Valls parla i s’expressa molt bé:
diu exactament allò que el seu

auditori vol escoltar

Avui al Parlament hem
perdut la proposició que

exigia l’abolició de la mo-
narquia espanyola no (només) perquè no
s’ha permès el vot dels presos de @JuntsX-
Cat i @KRLS. Ha estat perquè @CatEnCo-
mu_Podem hi ha votat en contra, tot i ha-
ver-se compromès a votar-hi a favor o abs-
tenir-se.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els que ploraven pel
"gal financer", la retirada

de milions per part de
l’Estat espanyol d’entitats financeres ca-
talanes, avui han votat en contra de la
proposta de resolució de la CUP per "una
banca pública". Només els cupaires hi
han votat a favor. Ni independència ni
tampoc sobirania.

@KasperJuul_0

Dice Cascos que en los
años de la Caja B, cuan-

do él era secretario ge-
neral y tesorero del PP, no necesitaban
dar "ningún tipo de información espe-
cial" a la dirección del partido. De nue-
vo actúan como si la ciudadanía fuese
idiota. Así es la prepotencia del PP de
la corrupción.

Carles Riera i la CUP
van parlar d'execució

extrajudicial per referir-
se a la mort de l'assaltant en la legíti-
ma defensa i reducció que van prac-
ticar els Mossos d'Esquadra davant
l'assaltant amb crits jihadistes. Com a
mínim, molt mínim, seria procedent
una disculpa.

@francescabad@VeraNoelia@PepRieraFont

Eloi Badia
L’oposició ha forçat un Ple extraordinari
per debatre sobre l’incivisme que es viu
en diferents places de Gràcia. Tot i que

Badia ha dit que s’ha aconseguit millorar
la situació de la plaça del Sol, els veïns

continuen descontents i volen millores. 
pàgina 6

Club Esportiu Europa
Bones notícies per a l’entitat. El seu

equip de futbol adaptat ha guanyat dues
medalles (or i plata) als Special Olym-

pics, mentre que el capità del primer
equip masculí, Alex Cano, recentment

ha complert 300 partits amb el club. 
pàgina 12

Janet Sanz
La tinent d’alcalde de Mobilitat ha anun-

ciat fa poc que l’Ajuntament posarà en
servei un bus exclusiu, que sortirà de 
la parada de metro Alfons X, per als

turistes que van al Park Güell. L’objectiu:
evitar la saturació de les línies 92 i 94. 

pàgina 7
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Institut Català d’Ozonoteràpia : Mare de Déu de la Salut 78 · Barcelona · Tel. 93 284 82 20 · www.ozono-terapia.com · info@ozono-terapia.com

¿Tengo artrosis de rodilla?
El dolor de la artrosis de rodilla apa-
rece al principio al levantarse de una
silla y empezar a andar y también al
bajar o subir escaleras o una cuesta.
A medida que la enfermedad avanza
se produce una sensación de rigidez
y agarrotamiento pareciendo que
necesita “calentarse” para poder ca-
minar. Hay pacientes que refieren
sensación de inseguridad, como si la
rodilla les fallara y dolor en la parte
de atrás de la rodilla.

OZONOTERAPIA Y ARTROSIS DE
RODILLA
El ozono es un gas derivado del oxí-
geno con importantes propiedades
analgésicas y antiinflamatorias. No pro-
voca ninguna molestia al ser adminis-
trado en la articulación. El número
medio de sesiones es de 5 y se  realizan
una vez a la semana.

Su aplicación no tiene efectos se-
cundarios ni contraindicaciones por

lo que esta forma de tratamiento
puede realizarse en pacientes de cu-
alquier edad, incluso en hipertensos
y diabéticos. 

El objetivo del tratamiento es dis-
minuir el dolor y mejorar la movilidad
de las articulaciones. El tratamiento
con ozono consigue también dismi-
nuir de forma progresiva la necesidad
de tomar analgésicos y antiin flamato-
rios evitándose con ello el daño que a
largo plazo pueden provocar estos
medicamentos sobre la salud. En
los casos de artrosis muy avanza-
das puede mejorar la calidad de
vida en aquellas personas que no
quieran o no puedan someterse a
una cirugía para la colocación de
prótesis de rodilla.

ESTENOSIS DE CANAL
Con la edad muchas personas tie-
nen un dolor muy intenso en la es-
palda (zona lumbar) y en las piernas,
especialmente al ponerse de pie y al

andar,  obligando a parar y sentarse,
con sensación en ocasiones de debi-
lidad en las piernas. Muchas perso-
nas andan inclinadas hacia delante
porque así la sensación de dolor es
algo menor. 

Los pacientes con estenosis de
canal que no puedan o no quieran
someterse a cirugía pueden tratarse
mediante discolisis percutánea con
ozono o mediante punción epidural
con ozono, técnica totalmente am-
bulatoria que realiza el especialista en
dolor Dr. Daniel Samper en consulta.

ARTROSIS DE COLUMNA, 
CADERA, MANOS Y HOMBRO
Las personas mayores frecuente-
mente se quejan de dolor en la
parte posterior del cuello y en la
parte baja de la espalda, la zona
lumbar. Este dolor, así como el de
hombros, caderas y manos, puede
mejorar mediante pequeñas infil-
traciones de ozono. 

EL DOLOR SE PUEDE ALIVIAR 
El Institut Català d’Ozonoterapia, centro situado en la Plaza Sanllehy, 

trata a los pacientes con dolor desde el año 1987
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CONVIVÈNCIA4La problemàti-
ca que es viu a diferents places
gracienques amb l’incivisme (so-
roll, consum d’alcohol...) conti-
nua sent motiu de debat. De fet,
veient que la problemàtica no se
soluciona, diferents represen-
tants veïnals, juntament amb la
majoria de forces de l’oposició,
han aconseguit recentment for-
çar un Ple extraordinari per trac-
tar la qüestió, que està previst que
se celebri a finals d’aquest mes o
principis de novembre. 

Les queixes veïnals, fins no fa
gaire, es concentraven a les pla-
ces del Sol, Revolució, Diamant
i la Virreina però des de fa un
temps els problemes s’han estès
a altres places, com ara la de la
Vila, la del Nord o la de la Rovi-
ra. Des de l’Associació de Veïns
Plaça del Nord i carrer adja-
cents denuncien que “el soroll, el
‘botellot’ i l’incivisme” han cres-
cut en els darrers temps. La
seva principal demanda és “més

presència de patrulles de la
Guàrdia Urbana a diferents ho-
res durant les nits”. La petició la
van poder fer el passat 4 d’octu-
bre durant la celebració d’una
Taula Ciutadana per tractar la
problemàtica.

A banda d’aquesta Taula Ciu-
tadana, a principis d’octubre
també es van reunir represen-
tants de les places del Sol, Vi-
rreina, Diamant i Nord. De la tro-
bada  en va sorgir la proposta del

Ple extraordinari, que es va apro-
var el dia 10 durant la celebració
del Ple ordinari.

BADIA ES DEFENSA
En el Ple del dia 10 el regidor Eloi
Badia va defensar que l’estratègia
municipal per lluitar contra aquest
problema. Badia va afirmar que a
la plaça del Sol “el soroll s’ha
aconseguit reduir, especialment el
de la franja nocturna, que ha bai-
xat quatre decibels de mitjana”.

La plaça del Sol concentra moltes de les queixes. Foto: Twitter (@PlacadelSol)

Gràcia tractarà l’incivisme a les
places en un Ple extraordinari

» La sessió es va aprovar el dia 10 d’octubre i es farà a finals de mes
» Els veïns afectats demanen més presència policial a les nits

El CAT celebrarà el 25è
aniversari el 18 d’octubre

CULTURA4El Centre Artesà
Tradicionàrius (CAT) està a punt
d’arribar al mig segle de vida.
Aquest espai de referència de la
música tradicional celebrarà el
pròxim 18 d’octubre el seu 25è
aniversari. 

Així doncs, el mateix dia 18
el CAT acollirà una festa al bar
del centre on estan convidats
tota la gent que al llarg d’a-
quests 25 anys han tingut rela-
ció amb el Tradicionàrius. Hi
haurà alguna actuació musical
de petit format, tot i que l’acte
més important de la celebració

dels 25 anys serà un concert que
es farà més endavant.

ESPAI REFERENT
El CAT va néixer l’any 1993 a
partir de la iniciativa de l'Asso-
ciació Cultural TRAM (formada
per músics i persones interes-
sades en la promoció de la mú-
sica i la cultura tradicional ca-
talana i que ja havia organitzat
cinc edicions del Festival Tradi-
cionàrius), que es va comple-
mentar  amb el fet que l’Ajunta-
ment va assumir la gestió del lla-
vors Centre Cívic l’Artesà. 

Llum verda a la reforma que
ha de reactivar  Vallcarca

URBANISME4El Ple municipal
del passat 28 de setembre va
aprovar el nou planejament ur-
banístic de Vallcarca en el que és
l’àrea formada pels carrers Fari-
gola, Cambrils, Calendau, Gus-
tavo Adolfo Bécquer i l’avinguda
de Vallcarca.

El projecte, que ha de servir
per “reactivar” el barri, tal com ex-
pliquen des del Districte, implica
una Modificació del Pla General
Metropolità (MPGM). El nou pla
preveu la construcció de 91 pisos
protegits, l’ampliació de zones
verdes en més de 800 metres

quadrats i nous espais públics,
com ara una plaça central ober-
ta i polivalent on, per reforçar l’au-
togestió veïnal i el valor patrimo-
nial rural del barri,  hi haurà
horts i plantacions de fruiters. 

Des de l’Assemblea de Vall-
carca han mostrat la seva satis-
facció per l’aprovació de la refor-
ma, que consideren que “desfà un
greuge històric i culmina, par-
cialment, una llarga i sostinguda
lluita veïnal per un futur millor al
barri”. Afegeixen que ara es “po-
dran revertir els efectes devasta-
dors de l’anterior pla urbanístic”.

Adéu a Montserrat Caballé, 
la gran diva de l’òpera

COMIAT4Montserrat Caballé,
una de les millors sopranos de la
història de la música, va morir el
passat dissabte 6 d’octubre a 85
anys a l’Hospital de Sant Pau, on
estava ingressada des de mitjans
de setembre. Caballé va néixer
l’any 1933 al carrer Igualada de
Gràcia.

Caballé va ser la cantant ca-
talana més internacional i amb
una trajectòria de més èxit. El seu
impressionant talent la va situar

a dalt de tot de la fama mundial
i va ser considerada per molts la
millor soprano de la història.

Quan tenia 12 anys, Caballé va
entrar amb una beca al conserva-
tori del Liceu. EL 1962, després
d’haver firmat grans actuacions, es
va estrenar al coliseu barceloní. Un
dels moments més recordats pels
barcelonins de la seva carrera, que
va durar 50 anys, va ser l’actuació
al costat de Freddy Mercury du-
rant els Jocs Olímpics del 92.

Fe d’errades | Notícia repetida a la portada
En la darrera edició de Línia Gràcia es va publicar, per un error de maquetació,

dues vegades en portada el titular del reportatge sobre el bullying a l’escola. La
notícia apareixia com a foto de portada i també a la part superior esquerra. 

Gràcia
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Secretari Coloma i Príncep
d’Astúries canviaran de nom

TURISME4La tinent d’alcalde
d’Urbanisme de l’Ajuntament,
Janet Sanz, va anunciar el pas-
sat 4 d’octubre que l’Ajunament
posarà un bus a disposició dels
turistes que visiten el Park Güell
per tal de “descongestionar” les
línies 92 i 94. El bus llançadora
sortirà des de la parada de me-
tro Alfons X i els portarà fins a
l’entrada del parc.

Sanz també va explicar que
el bus començarà a funcionar
abans de l’estiu i, en paral·lel, va
anunciar que a partir de l’any
que ve se suprimirà la venda
d’entrades presencial al parc. 

Tornant al bus, els veïns del
Park Güell han demanat que el
bus llançadora surti de la Sa-
grada Família. 

Els turistes
tindran un bus per
anar al Park Güell

HABITATGE4Els Mossos d’Es-
quadra van desallotjar el passat dia
10 d’octubre la casa okupa Ca La
Trava, situada al número 3 del ca-
rrer de Montmany. Un grup nom-
brós d’agents es van personar a da-
vant de la casa després que una or-
dre judicial dictaminés el des-
allotjament dels activistes que hi
havia a i l’interior de l’edifici.

Una estona abans, des de Ca
La Trava s’havia fet una crida a la
mobilització per evitar el des-
allotjament. Tot i que una tren-
tena de persones es van concen-
trar a davant de la casa, els Mos-
sos, tot i algun moment de tensió,
no van tenir problemes per fer
efectiu el desallotjament.

Ca La Trava és considerada
una històrica casa okupa, ja que
feia més de dues dècades que els
moviments socials graciencs la
feien servir d’habitatge. 

Desallotgen 
la casa okupa 
Ca La Trava

NOMENCLÀTOR4El Ple del Dis-
tricte del passat 10 d’octubre va
servir perquè el regidor Eloi Badia
anunciés que la ponència de no-
menclàtor de la ciutat ha acceptat
el canvi de nom del carrer Secre-
tari Coloma i de l’avinguda  Prín-
cep d’Astúries.

Així doncs, a partir d’ara s’obre
un període administratiu que farà
que d’aquí a pocs mesos el carrer
Secretari Coloma tornarà a ser el
de Pau Alsina i que l’avinguda
Príncep d’Astúries recuperi el seu
antic nom, el de Riera de Cassoles.

Aquests canvis de nom respo-
nen a dues reivindicacions veïnals
que es van posar en marxa fa

temps. L’any passat una consulta
sobre el canvi de nom de Secretari
Coloma va obtenir un 65% de su-
ports. Hi van participar 1.041 per-
sones, de les quals 654 van optar
pel canvi.  Joan de Coloma, se-
cretari dels Reis Catòlics, va ser el
responsable de firmar l’ordre d’ex-
pulsió d’Espanya dels jueus. Co-
loma també és considerat l’in-
troductor de la Santa Inquisició a
Catalunya. Per la seva banda, Pau
Alsina va ser un obrer del món del
tèxtil nascut l’any 1830 que va
aconseguir fer trajectòria política.
De fet, va ser el primer obrer a con-
vertir-se en diputat a les Corts.
També va ser senador i es va pre-

sentar en unes eleccions munici-
pals a Barcelona.

Pel que fa a Príncep d’Astúries,
el canvi a Riera de Cassoles arri-
ba després d’obtenir més de 5.000
firmes a favor. El nou nom farà re-
ferència a l’antic municipi de Sant
Gervasi de Cassoles, que tenia
dues rieres: la riera de Sant Ger-
vasi i la riera de Cassoles.

OBRES: ÚLTIMA FASE
D’altra banda, ja ha començat la
darrera fase de transformació
de l’encara avinguda Príncep
d’Astúries, que passarà a tenir
menys carrils de circulació i unes
voreres més amples.El carrer Secretari Coloma passarà a ser el de Pau Alsina. Foto: Google Maps

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

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

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

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

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

De fet, des de la implemen-

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

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

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

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

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la

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

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

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

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

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

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en
81 milions d’euros

el pressupost 
destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 
el mercat laboral:
1.138 famílies ja

hi han tornat i han
sortit de la prestació

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

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

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

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

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

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

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

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

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

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

Nous llindars



líniagràcia.cat

| 10

Els paradistes de l’exterior 
de l’Abaceria, insatisfets

MERCATS4Els propietaris de
les parades exteriors del mercat
provisional de l’Abaceria han
fet públiques recentment les se-
ves queixes, en declaracions a
Betevé, perquè consideren que
no tenen visibilitat i pels pro-
blemes que han tingut a causa de
la pluja.

Mentre que els paradistes de
l’interior del mercat estan molt
satisfets amb el seu trasllat a la
carpa provisional, els paradistes
de l’exterior lamenten que amb
els últims episodis de pluja a la
ciutat els ha entrat aigua a la pa-
rada, que els ha mullat la roba i

no els ha permès obrir algun dia.
També creuen que l’orientació de
la carpa els deixa sense visibili-
tat per a la gent que passa per la
zona, cosa que els ha causat un
descens de les vendes.

Per tot plegat, reclamen al
Districte que senyalitzi millor el
petit passeig que hi ha entre les
seves parades i la part del passeig
de Sant Joan que queda abans
no comença la calçada. 

D’altra banda, també hi ha ha-
gut queixes veïnals per l’augment
del soroll del trànsit, ja que la car-
pa fa de pantalla i se senten més
els cotxes, les motos i els busos. 

FIRA4Nova exhibició de força al
carrer. El passat dissabte dia 6
molts dels associats de la Unió de
Botiguers Travessera de Grà-
cia-Casc Antic, de la Federació
Gràcia Comerç i de l’Associació
de Comerciants Gran de Gràcia
van treure els seus productes i
van organitzar mostres i activi-
tats a alguns dels principals ca-
rrers de la Vila.

D’aquesta manera, el tram de
la travessera comprès entre Gran
de Gràcia i Torrent de l’Olla, va
omplir-se de veïns i compra-
dors que van poder visitar la cin-
quantena de paradetes dels as-
sociats de la Unió de Botiguers
durant gairebé tot el dia, entre
les 10 del matí i les 9 de la nit.
“Estem molt sorpresos, nor-
malment la segona mostra sol
ser més tranquil·la que la pri-
mera, la del maig, però durant
tot el dia va haver-hi molta gent
i es va poder vendre molt”, ex-
plica David Rodríguez, presi-
dent de la Unió de Botiguers. A
banda de les paradetes, com a
activitats complementàries hi

havia tallers, atraccions inflables
i pallassos i els personatges Dis-
ney per als més menuts.

La placeta de Sant Miquel i
els carrers Verdi i Astúries van
ser l’epicentre de les activitats de
la Federació Gràcia Comerç. La
cercavila (a ritme de swing), el
taller de circ i diferents actua-
cions musicals van ser algunes
de les propostes complementà-

ries a les paradetes dels associats
d’aquest eix.

Per últim, l’Associació de
Comerciants Gran de Gràcia va
convertir el carrer en el punt
neuràlgic de les seves activitats
el passat dia 6. El carrer Gran va
aprofitar una nova jornada de
pacificació al carrer per omplir-
se de paradetes. També es van
fer actuacions musicals.

Una imatge de la jornada del passat dia 6 d’octubre. Foto: Unió de Botiguers

Satisfacció als eixos després de
la jornada de botigues al carrer

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

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

Primera quinzena d’octubre del 2018
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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 36

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

La Mostra, un gran èxit

Dos dies rodons
La Unió ha començat la tar-
dor amb molt bon peu.
Molts dels associats van
participar en una nova edi-
ció de la barbacoa de l’eix,
una tarda de germanor que
va servir per fer pinya i re-
forçar els vincles entre asso-
ciats i per conèixer els nous
companys. Tots els aliments
que es van comprar van
comprar van ser de boti-
gues de l’eix.

Per altra banda, el pas-
sat dissabte 6 la Unió va ce-
lebrar la tradicional jornada
de botigues al carrer de la
tardor. La sortida va ser un
gran èxit d’afluència, amb

prop d’una cinquantena de
paradetes d’associats i de
botigues de carrers pròxims
a la travessera que no for-
men part de cap eix, de ma-
nera que, durant tot el
carrer va estar ple de veïns
del barri i del districte i de
compradors d’altres punts
de la ciutat.

A més, com és habitual,
els més menuts van poder
gaudir de valent amb els in-
flables, tallers de tota mena,
els personatges Disney o els
pallassos, entre altres.

Ara, doncs, toca comen-
çar a treballar per preparar
la campanya de Nadal.
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Esports

El 7 d’octubre de 2018 ja és un dia
que recordarà, per sempre, Alex
Cano. El central i capità de l’Eu-
ropa va jugar el seu partit núme-
ro 300 amb l’elàstica escapulada
i està a punt de convertir-se en el
tercer jugador amb més enfron-
taments defensant l’equip  de la
Vila, ja que només ha de jugar-ne
nou més per igualar Pep Rovira i
10 per superar-lo. El partit, però,
no va ser una festa total, ja que van
perdre contra el Llagostera (2-3).

“És una satisfacció arribar a
aquesta xifra. Mai no hauria so-
miat seguir tants anys en un
club que m’estimo i que forma
part de la meva vida”, diu a Línia
Gràcia. La derrota li va fer ràbia,
però assegura que dies després,
veient les felicitacions, l’enuig
va passar a un segon pla.

De la seva trajectòria fins ara,
el ‘4’ de l’Europa es queda amb la
Copa Catalunya i amb el gol que
va marcar contra el Mutilvera en
el segon play-off . “Va servir per
treure’m l’espineta de l’any an-
terior, quan em vaig fer un auto-
gol contra l’Arandina que va fer
que ens eliminessin”, recorda.

Cano creu que “l’equip no té
sostre” i que s’ha fet una plantilla
jove i ambiciosa. “Hi ha equips
amb més pressupost i que segur

que seran el play-off, però pel que
fa a la il·lusió, no hi ha cap que ens
guanyi”, conclou.

CONTINUAR MILLORANT
Per la seva banda, el sènior fe-
mení vol seguir la seva línia as-
cendent. Després de trencar la
mala de tres derrotes de princi-
pis de curs al camp del Mallorca
Toppfotball (0-3), les escapulades
tancaran el mes visitant el camp
de l’AEM i rebent el Son Sardina.

El ‘4’ europeista salva un gol en el seu partit 300. Foto: Andrés Satan / CEE

Mite escapulat: Alex Cano juga
el seu partit 300 amb l’Europa
» “Mai no hauria somiat arribar a aquesta xifra”, explica el capità

» El femení de Toni Camacho vol seguir la seva escalada a Segona

El Gràcia FS ha de puntuar
per abandonar la zona baixa

La temporada tot
just acaba de co-
mençar, però el
Gràcia Futbol Sala

ja està necessitat de punts. L’e-
quip ha perdut els dos partits que
s’han jugat a casa fins ara (per un
resultat idèntic, 3-4 contra el
CFS Arenys de Munt i contra
l’Arrahona de Sabadell), mentre
que a domicili els resultats tam-
poc han estat massa millors.

Després de jugar el primer
derbi de la temporada al camp de

l’Arrels, l’equip d’Albert Higue-
ras tancarà els partits d’aquest
mes a casa el pròxim dissabte 20
a les cinc de la tarda contra el
CFS Ciutat de Mataró (un rival
directe en la zona baixa de la clas-
sificació), mentre que l’últim
partit de l’octubre per al conjunt
taronja serà set dies més tard,
amb un dels desplaçaments més
exigents del curs, al Baix Llo-
bregat, per visitar el Pavelló Mu-
nicipal El Castell, la pista del CFS
Esparreguera.

BÀSQUET4Sol dir-se que l’es-
port és un estat d’ànim i, després
de les primeres jornades, els que
tenen els Lluïsos i el Vedruna no
poden ser més diferents. El con-
junt blau, que torna a la Copa Ca-
talunya després d’una tempora-
da a la Primera Categoria, ha
arrencat el curs amb uns grans
resultats, mentre que l’equip de
David Torrescusa són l’altra cara
de la moneda i ocupen una de les
posicions de la zona baixa del
grup 1 de la categoria.

El calendari immediat del
conjunt de Carles Rofes, que vol
mantenir la seva bona dinàmica
de l’inici de temporada implica
jugar el segon derbi consecutiu
del curs (contra la Unió Esportiva
d’Horta, un altre dels nouvinguts
a la categoria, el diumenge 21 a
tres quarts de sis de la tarda) i el
desplaçament al Baix Empordà
per jugar a la pista del Sol Giro-
nès Bisbal Bàsquet (l’últim dis-
sabte del mes a la mateixa hora
que el partit anterior).

Per la seva banda, el Vedru-
na voldrà començar a sumar
victòries que facin possible que
els de Torrescusa comencin a es-
calar posicions a la taula. El pri-
mer d’aquests enfrontaments de
la recta final de l’octubre també
serà el dia 21 a dos quarts de vuit
del vespre, al Josep Maria de Sa-
gara, on l’equip rebrà la visita de
l’Artés. El darrer compromís del
mes també serà el dia 27, la visi-
ta al PEM Guiera, la casa del
Club Bàsquet Cerdanyola.

Lluïsos i Vedruna, cara i creu

Special Olympics | Sis medalles per a equips del districte
L’Europa, els Lluïsos i el Claret van ser alguns dels protagonistes dels Special Olympics que

s’han disputat a la Seu d’Urgell i Andorra. En total, els clubs graciencs van aconseguir
sis medalles, dues d’or (una per als Lluïsos i l’altra per a l’Europa) i quatre de plata.

Pau Arriaga
GRÀCIA

L’equip vol capgirar la seva dinàmica inicial. Foto: FSC

El salt inicial del partit Lluïsos - Cerdanyola. Foto: Lluïsos
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Llibres

Panellet és un power trio del Vallès que
sap molt bé com endolcir un estil mar-
cadament agressiu i esmolat com és el
punk. Combinen la música amb una in-
dumentària inconfusible i amb unes lle-
tres que glorifiquen la cultura televisiva
dels vuitanta. Precisament d’aquí ve el
nom del seu segon disc, Sputnik (HFMN
Crew, 2018), publicat recentment.

Música Pelis i sèries

Sputnik
Panellet

Nit de les Llibreries
En el marc de la Biennal de Pensament i Arts Ciutat Oberta, el

Gremi de Llibreters programa per a dijous 18 d'octubre, en-
tre les 20.30 i les 23 h, la primera Nit de les Llibreries de 

Barcelona. Hi prendran part una vintena d'establiments de
diferents barris de la capital catalana, que organitzaran acti-

vitats relacionades amb la temàtica de la Biennal i que tin-
dran com a finalitat la descoberta de la llibreria com a centre

d'interès crític, proper, central, obert cada dia de l'any, així
com la visibilització de l'assaig, el pensament i les arts. 

A I T A N A

A LES XARXES...

Participar a ‘Operación Triunfo’
El seu primer single en solitari es titula ‘Teléfono’

Confirmar la seva ruptura amb Cepeda
La barcelonina ho ha anunciat a través de Twitter

La notícia es va fer viral en poques hores
Els dos extriunfitos demanen respecte i privacitat

QUÈ HA FET?

ÉS FAMOSA PER...

Angelika Schrobsdorff va decidir no-
vel·lar la vida de la seva mare, una dona
que lluitava contra els cànons esta-
blerts des de l’Alemanya dels anys 20
fins a l’arribada del nazisme al poder. 

L’edició de 1961 va produir un escàn-
dol moral i polític i es va publicar -tra-
duccions incloses- amb els dos últims
capítols censurats, que ara es recuperen.

Els homes
Angelika Schrobsdorff

Oriol Pla s’estrena com a director amb
aquest homenatge al teatre i a la seva
família. Els seus pares i la seva germa-
na no dubten d’enfilar-se a l’escenari al
seu costat i posar-se a les seves ordres
per traspassar la fina línia entre realitat
i ficció i fer tota una declaració d’amor
a l’ofici que comparteixen.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Teatre

Travy
Oriol Pla Solinas

No t’ho perdis

Viu en línia

Ja és oficial. Cepeda i Aitana han trencat la seva rela-
ció sentimental. Després dels rumors que apuntaven
des del mes de setembre que s’apreciava un cert dis-

tanciament entre la parella, els dos extriunfitos han
confirmat a través de les xarxes socials que ja no
estan junts. El primer a fer-ho va ser Cepeda i, tot

seguit, la barcelonina va acabar de confirmar la
notícia demanant respecte i comprensió a tots els

usuaris. “Tot està dit. No diré res més al respecte
perquè es pateix encara que no s’exposi aquest

sentiment”. Aquest va ser el missatge que Aitana
va compartir al seu compte de Twitter després

que la notícia es fes viral i suscités, en la mateixa
mesura, crítiques i mostres de suport. Aitana i

Cepeda es van conèixer durant la seva participa-
ció en la darrera edició d’Operación Triunfo. Ac-
tualment, els dos artistes estan immersos en la 

promoció del seu primer disc en solitari. 

La dotzena (i darrera) temporada d’a-
questa sitcom nord-americana ja s’ha
estrenat. Així, som davant dels últims
24 capítols de les aventures de Leo-
nard, Sheldon, Penny i tota la seva co-
lla d’amics. En els diferents episodis 
hi haurà les aparicions estel·lars de 
l’actriu Kathy Bates o de l’astrofísic 
Neil deGrasse Tyson, entre altres.

The Big Bang Theory
Chuck Lorre i Bill Prady

| Call of Duty Black Ops
Un dels shooters més populars dels últims anys torna amb 

un nou joc. Aquest títol tindrà el mapa més gran de la saga.

Famosos

La fitxa
QUI ÉS?
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DIUMENGE 21 D’OCTUBRE
20:00 Carola Ortiz & Charu Hariharan serà el duet

encarregat d’una de les pròximes actua-
cions del cicle musical Connexions. / Centre
Artesà Tradicionàrius.

16, 23 I 30 D’OCTUBRE
18:30 Jaime Rodríguez Claver coordina totes les

sessions del curs anomenat Guarda i organitza
les teves fotos, pensat per gestionar i em-
magatzemar de forma segura les nostres imat-
ges. / Centre Cívic La Sedeta.

DIMECRES 17 D’OCTUBRE
16:00 En el marc del cicle Aula Digital - Antenes

Cibernàrium, el pròxim dia 17 es farà el taller
anomenat Instagram: comparteix fotos i videos
des del teu mòbil. Cal tenir el carnet de bi-
blioteques. / Biblioteca Jaume Fuster.

DES DEL 18 D’OCTUBRE
Matí-TardaEl dia 18 es posarà en marxa la mos-

tra Les revistes d'humor de la de postguerra a
Catalunya, una exposició emmarcada en el ci-
cle d'humor del districte Gràcia Riu 2018. / Cen-
tre Cívic El Coll - La Bruguera.

FINS AL 24 D’OCTUBRE
Matí-TardaDarrers dies en els quals es pot vi-

sitar la mostra Racons, llocs i indrets d'El
Coll-Vallcarca i rodalies, feta per Josep Calle-
jón, membre del Grup d'Estudis d'El Coll-Vall-
carca. / Centre Cívic La Sedeta.

TOTS ELS DIMECRES
17:3 0 Art és un taller en el qual els més me-

nuts poden vincular-se als processos creatius,
als artistes residents i a l'art. El seu lema és
vine, juga, crea!. / Centre de Creació Experi-
mentem amb l'Art.

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
18:00 Magia kids, l’espectacle de màgia que atra-

parà a petits i grans, viu la seva recta final amb
les darreres representacions. / Teatreneu
Multisales.

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE
12:00 Partit de futbol corresponent a l’onzena

jornada del grup 5 de Tercera Divisió entre el
CE Europa i la Fundació Esportiva Grama. / Mu-
nicipal Nou Sardenya.

El Centre de Cultura Popular La Viole-
ta de Gràcia impulsa un taller d’iniciació
al circ per a nens i nenes. / Centre de
Cultura Popular La Violeta de Gràcia.

Un curs d’iniciació al
circ per a nens i nenes
Tots els dijous a les 17:30

Des de la primera setmana d’aquest
mes està en marxa un taller anome-
nat Cuina creativa vegetariana, coor-
dinar per Stefania Monni. / Centre Cí-
vic La Sedeta.

En marxa el taller 
‘Cuina creativa vegetariana’

Tots els divendres a les 19:30

L’Associació Taller d'Història de Gràcia
organitza una nova visita guiada al re-
fugi més emblemàtic de la Vila i del dis-
tricte. / Refugi Antiaeri de la plaça del
Diamant.

Una nova ocasió per visitar el 
refugi de la plaça del Diamant
Diumenge 21 d’octubre a les 11:00

Partit de bàsquet de la quarta jorna-
da del grup 1 de la Copa Catalunya en-
tre els Lluïsos i la UE d’Horta. / Pave-
lló municipal Josep Comellas.

Els Lluïsos es preparen 
per a la visita de la UE Horta
Diumenge 21 d’octubre a les 17:45

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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