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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pau Massip
BARCELONA

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

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

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

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

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

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

per Francesc Reina

La química de la raó

Conec persones que prefereixen no be-
sar per raons sanitàries, i on les abra-
çades no formen part del seu codi cul-
tural quotidià. Com escrivia el vell poe-
ta Mario Benedetti, prefereixo l'estu-
pidesa d'un enamorament a la difi-
cultat per manifestar el que sento. Cal-
drà aprendre a estimar-nos? La nos-
tra cultura s'ha construït al voltant del
conflicte entre el dolor i el plaer.

Una de les comeses de la neuro-
ciència resideix en informar-nos sobre
el que passa al nostre or-
ganisme. Ens mostra el tre-
ball de certes hormones
per procurar-nos benestar
i ajudar-nos a regular les
nostres conductes: grans
possibilitats de treballar
amb predisposició per con-
ciliar, per evocar records feliços i
adoptar actituds positives... Media-
dores de l'equilibri, la dopamina, l'o-
xitocina, endorfines i serotonines for-
men el conegut quartet de la felicitat,
i al costat d'aquestes, una gran casca-
da d'obreres amb el mateix objectiu.
Quan la química interna funciona bé,
sorgeix el plaer de la tranquil·litat i la
bellesa; potser tot influeixi per tenir
més salut. S’ha detectat un cert grau de
relació entre la bellesa i la salut a tra-
vés de l'harmonia.

Avui dia, moltes conductes inde-
sitjables tenen a veure amb les emo-

cions i amb la facilitat d’arribar a un
conflicte social. Quan parlem de do-
minar els nostres comportaments, la
ciència suggereix que tal qüestió no es
pot aconseguir només a través de la
raó. Com melodies denses, tenim tan-
ta capacitat per fer coses positives
com per fer-les terribles, ambdues
habiten en nosaltres. Som capaços
de fer-nos mal -tot sembla que és in-
herent a l'ésser humà-. Ja no es trac-
ta de ser bones o males persones, po-

dem ser destructius quan les emocions
d'ira, por o menyspreu generen agres-
sions i violència. La nostra química és
capritxosa, pot donar-nos alegria i
felicitat, o pena i tristesa... O encara
pitjor.

Diu el pensador Antonio Damasio
que l'error de Descartes va estar en no
invertir la seva fórmula "penso, per
tant existeixo", ja que primer és l'ésser
i després el pensar. Parla d’allò tan
desafortunat que pot ser saber sense
sentir. L'efecte sobre les emocions i els
sentiments de determinades ferides
són els que ens motiven per inventar

solucions als nostres problemes, per
desenvolupar abric i protecció contra
un fred de qualsevol classe.

Els sistemes morals es van cons-
truir en adonar-nos de la quantitat de
dolor que causaven els assassinats, el
robatori o la tortura. Cal que els líders
polítics i educatius prenguin bona
nota i s'esforcin a entendre l'important
de les emocions i els sentiments, ja que
no reflexionar ens portaria a conside-
rar que estem encara en una mena de

desert. Deia el gran Edu-
ardo Mendoza en una agra-
dable conversa que el pitjor
no som les persones sinó
les societats, és a dir, que hi
ha entorns més propicis
per fer-ho millor i fer-nos
millors. Per això el paper de

l'educació és tan important en els
contextos socials. S'ha de planificar per
nodrir d'emocions positives com l'a-
mor, l'admiració o el desig, i tantes al-
tres, a molta gent a la qual això no els
arriba.

El paper d'una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es re-
orienti el pitjor de la naturalesa hu-
mana. L'art suggereix, a més, que a les
qüestions summament importants
sobre la vida, s'arribi a través de la ir-
racionalitat que ens procuren les can-
tonades toves de la poesia, la música
o la imaginació.

El paper d’una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es 

reorienti el pitjor de la naturalesa humana

Cinquè cònsol de Bar-
celona cessat per pres-

sions del Govern espan-
yol. Grècia s’afegeix a Letònia, Bulgària,
Filipines i Finlàndia. Queda clar que el
PSOE té la mateixa política que el PP
quan es tracta de Catalunya. El piròman
de la diplomàcia @JosepBorrellF des-
enfrenat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Dels creadors del Con-
sell Assessor per a la

Transició Nacional, Co-
missió d'Estudi del Procés Constituent,
Consell per la República, arriba el Con-
sell Assessor per a l'Impuls d'un Procés
Constituent. Eh, dissimulen millor que
ERC, però quina mateixa cara de ci-
ment armat.

@pilarcarracelas

Cada vez son más las
voces sensatas en Es-

paña que abogan por
una aplicación razonable del derecho,
olvidando consideraciones políticas.
Ahora ha sido el antiguo presidente del
Tribunal Supremo el que ha explicado
que en Cataluña no hubo rebelión.
#sensatez.

Diego Fernández y
Juan Martínez, alum-

nos de la Universidad de
Oviedo con mejores expedientes,
plantan a los Reyes: "La universidad
nada tiene que ver con los Borbones.
Quieren hacerse foto utilizando nues-
tro esfuerzo para tapar sus vergüen-
zas", dicen.

@FonsiLoaiza@jpurias@josepalay

Òmnium Gràcia
Òmnium Gràcia ha portat la mostra

‘Presos políticos’, de l’artista Santiago
Serra, al Centre Cívic El Coll. Es tracta
de la mostra que va ser censurada a la

fira ARCO de Madrid. Les fotos van ser
adquirides per l’empresari Tatxo Benet. 
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Bàsquet Vedruna
El sènior masculí està tenint dificultats
en aquest inici de temporada i, després

de quatre jornades, és l’únic equip del
seu grup que encara no ha guanyat cap
partit. Tot i això, queda molta lliga i els
verds tenen molt marge per reaccionar. 

pàgina 14

Creadores de Gràcia
El col·lectiu Creadores de Gràcia-Projec-
te Minerva impulsa una ruta literària per

reivindicar artistes i creadores gracien-
ques que se celebrarà el 3 de novembre.

La ruta recorrerà llocs emblemàtics rela-
cionats amb creadores gracienques. 

pàgina 8
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Els semàfors

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alberto Fernández Díaz / President del grup municipal del PP

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

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

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

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

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

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

PROTESTA4El desallotjament
del bloc ocupat conegut amb el
nom de Ca la Trava, que els Mos-
sos d’Esquadra van dur a terme
dijous 18 d’octubre a primera
hora del matí, va provocar que
Gràcia visqués el mateix dijous un
vespre amb incidents al carrer. Al-
guns dels centenars de manifes-
tants, per mostrar el seu rebuig al
desallotjament d’aquest bloc situat
al número 154 de la Travessera de
Gràcia –ocupat des del 2016–,
van fer destrosses en seus bancà-
ries i oficines immobiliàries.

Algunes de les destrosses més
visibles van ser al carrer de Puig-
martí i al carrer de la Fraternitat,
on els bombers van haver d’apa-
gar un petit foc a l’interior d’una
immobiliària. Al carrer de la Fra-
ternitat els manifestants també
van fer una barricada amb con-
tenidors. Els Mossos d’Esquadra
van haver de dispersar la protes-
ta a la plaça del Raspall. La poli-
cia va detenir una persona acu-

sada de desordres públics i danys
i en van denunciar dues més per
desordres públics. Al matí, durant
el desallotjament, dues persones
també van ser detingudes per re-
sistència i desobediència a l’au-
toritat i dues més van ser denun-
ciades d’acord amb la Llei de se-
guretat ciutadana.

DIAGONAL TALLADA
L’endemà al matí un grup d’en-
caputxats va tallar la Diagonal a
l’altura del Palau Reial en senyal

de protesta pel desallotjament. Els
manifestants, una vintena de per-
sones vestides de negre i amb pas-
samuntanyes, van cremar conte-
nidors i pneumàtics.

Després del desallotjament
de Ca la Trava –la propietat de
l’edifici és de la immobiliària
La Llave de Oro–caldrà veure
què passa amb el bloc ocupat del
costat (número 156) conegut
amb el nom de La Jahnela, que
forma part del mateix projecte
immobiliari.

Ca la Trava denuncia “l’especulació immobiliària”. Foto: Twitter (@Ca_LaTrava)

El desallotjament de Ca la Trava
acaba amb aldarulls i destrosses

» Els bancs i les immobiliàries van ser l’objectiu dels manifestants
» La zona més afectada va ser la dels carrers Puigmartí i Fraternitat

Polèmica per un mural de l’1-O
esborrat pels serveis de neteja

ESPAI PÚBLIC4El CDR de Grà-
cia ha denunciat que els serveis
de neteja municipals han esbo-
rrat recentment un mural rei-
vindicatiu de l’1-O que havia es-
tat pintat a la paret del casal de
gent gran que hi ha a la plaça del
Poble Romaní.

Des del CDR denuncien que
es tracta d’un cas de “censura”  i
que “no és la primera vegada que
l’Ajuntament decideix esborrar-
lo”. A banda, afegeixen que els
serveis de neteja no van esborrar
totes les pintades que hi ha als vi-
dres de la residència. Per tot
plegat, insisteixen a qualificar els

fets “d’intent de silenciar una rei-
vindicació”.

Des del Districte asseguren
que el fet que s’hagi esborrat el mu-
ral no respon a cap consigna mu-
nicipal. “Els equips de neteja tre-
ballen de forma autònoma i estan
constantment esborrant grafits. En
aquest cas, devien considerar que
era una pintada i per això la van es-
borrar”, expliquen fonts del Dis-
tricte, que precisen que quan una
entitat fa un mural i ho comuni-
ca es dona la instrucció de no es-
borrar res. “En aquest cas, però, no
teníem constància del mural”,
conclouen des del Districte.

Dia fixat: el Ple monogràfic de
les places, el 5 de novembre

CONVIVÈNCIA4La sessió ple-
nària en la qual es tractarà la pa-
cificació de les places, una de les
grans problemàtiques del dis-
tricte, ja té data fixada: serà el dia
5 del mes que ve. El president del
Districte, Gerard Ardanuy, va
proposar la celebració d’aquest
Ple el primer dilluns del mes que
ve als representants de tots els
grups polítics.

UN PROBLEMA QUE CREIX
Les queixes veïnals, fins no fa gai-
re, es concentraven a les places
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 Rovira. 

Això ha provocat que alcin la
veu entitats com l’Associació de
Veïns Plaça del Nord i carrers
adjacents, que reivindiquen més
presència policial durant les
nits. Aquests veïns van ser un
dels participants en la Taula
Ciutadana del quatre d’octubre.

Aquesta i altres associacions
van provocar que els partits de
l’oposició forcessin la celebració
del Ple extraordinari.

La mostra ‘Presos políticos’ es
pot veure al Centre Cívic El Coll
EXPOSICIÓ4La mostra Presos
políticos, de Santiago Sierra,
que va ser censurada a la fira
ARCO de Madrid a principis
d’aquest any, ja es pot visitar
aquests dies al Centre Cívic El
Coll - La Bruguera. 

Després de la polèmica gene-
rada per la retirada, totes les fo-
tografies van ser adquirides per
l’empresari Tatxo Benet i s’han
exposat en diferents llocs de la
ciutat. La secció local d’Òmnium

i l’entitat Birres per la República
han aconseguit portar aquesta ex-
posició al barri del Coll.  L’acte d’i-
nauguració es va fer el passat di-
mecres 17 i va comptar amb la
presidenta la secció local, Hele-
na Vicente. Esteve Suñé, conse-
ller del Districte, va ser un dels as-
sistents aquest primer dia.

Presos políticos es podrà vi-
sitar fins dilluns que ve en horari
de tarda: entre dos quarts de sis
i les nou de la nit.

Successos | Investiguen un robatori amb intent d’agressió sexual
Els Mossos han obert una investigació per identificar un home que diumenge va intentar 

agredir sexualment i robar una dona de 93 anys. Segons la SER, els fets van passar 
quan ella intentava entrar a casa seva. Després, l’home va robar una altra veïna.

Imatge del mural esborrat. Foto: Twitter (@ComiteGracia)
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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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En marxa una nova edició del
Barcelona Districte Cultural

CULTURA4La quarta edició del
Barcelona Districte Cultural, el
circuit estable d’espectacles pro-
mogut per l’Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) ja està en mar-
xa. Aquest projecte, expliquen, vol
apropar la cultura als ciutadans
i els ciutadans a la cultura.

En el cas de Gràcia, els centres
cívics la Sedeta i el Coll són els
seus escenaris. Així, durant els
dies que falten d’aquest mes, tot

el novembre i part de desembre,
es podrà gaudir d’humor, músi-
ca, projeccions de documentals i
espectacles familiars.

Algunes propostes de la rec-
ta final del mes seran Ricky, el
profesor de tenis o Nit i aigua
(els dies 26 i 31 a la Sedeta), men-
tre que el mes que ve serà el torn
de 30 elefants sota un paraigua
(7 de novembre al Coll). L’últim
espectacle serà el 14 de desembre.

Una ruta reivindicarà artistes 
i creadores gracienques

LITERATURA4Donar a conèi-
xer totes les artistes i creadores
de la història del districte o que
l’han fet servir com a font d’ins-
piració per a les seves obres.
Aquest és el punt de partida i el
propòsit que ha portat el col·lec-
tiu Creadores de Gràcia - Pro-
jecte Minerva a preparar una
ruta literària, que es farà el prò-
xim dissabte 3 de novembre a
partir de les 11 del matí. La bi-
blioteca Vila de Gràcia col·labo-
ra en aquesta activitat i, de fet,
serà el punt de trobada des d’on
arrencarà la ruta.

Amb aquesta activitat cultu-
ral, expliquen des de l’associació,
volen tornar a recórrer algunes

de les places i dels llocs emble-
màtics on aquestes creadores
han nascut, viscut o amb els
quals s’han inspirat. D’aquesta
manera, durant aquest itinera-
ri es podrà recuperar la memò-
ria històrica de personatges, re-
als i de novel·la, que parlen so-
bre com les dones han lluitat,
han fet la seva revolució i han
transformat la seva realitat i la
societat que les envolta.

Aquesta activitat és gratuïta,
però les places són limitades.
Tothom que vulgui participar-hi
ha de fer-ho de forma presencial
a l’equipament (al número 104 de
Torrent de l’Olla) o al correu mi-
nerva@creadoresdegracia.cat.

VALLCARCA4Els actuals inqui-
lins dels pisos del conegut po-
pularment com a Triangle de
Vallcarca han tornat a deixar clar
recentment que estan disposats
a plantar cara per salvar els
blocs de l’Avinguda Vallcarca
88 i dels números 3 i 5 del carrer
Cambrils. Aquests blocs han
quedat fora dels enderrocaments
previstos en el pla de transfor-
mació urbanísitca del barri però
el seu futur continua sent incert.

Els veïns del bloc, doncs, han
anunciat recentment que es po-
sicionen a favor dels diversos
documents elaborats per l’As-
semblea de Vallcarca amb l’ob-
jectiu de salvar el Triangle, al ma-
teix temps que s’han constituït en
associació per adherir-se a la
FAVB. Per aquest motiu, en les
últimes setmanes han intensificat
la seva mobilització després de
veure com el Triangle, un cop
confirmat que l’illa d’edificis ha
quedat fora del nou pla urbanís-
tic per Vallcarca, ha passat a for-
mar part d’un Pla de Millora Ur-
bana que, tal com expliquen els
inquilins, els deixa “en la incertesa
més absoluta un cop més”. 

“ANYS DE DETERIORAMENT”
Els veïns d’aquests blocs recorden
que fa anys que els edificis estan

patint un deteriorament impor-
tant i lamenten que “per la falta
d’informació i transparència de

l’Ajuntament” han anat patint
“un important desgast emocional
i una pèrdua de qualitat de vida
significativa”.

Per tot plegat, han fet públi-
ques una sèrie de reivindicacions
dirigides a l’Ajuntament, que és el
propietari dels immobles. Volen
que no s’enderroquin més edificis,
que el consistori es comprometi a
estudiar, cas a cas, la situació dels
veïns i que no s’expulsi ningú
més del Triangle, independent-
ment de la seva situació, “fins
que no hi hagi cap moviment real
sobre el futur del Triangle”. Les pe-
ticions, defensen els veïns, només
demanen “respectar els consensos
veïnals i el resultat de les Jornades
Participatives del 2017”. 

El futur del Triangle és incert. Foto: Assemblea Vallcarca

Els veïns del Triangle deixen 
clar que defensaran els edificis

El futur dels blocs es
troba en la “incertesa
més absoluta”, diuen
els seus inquilins
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Des del Partit Popular al darrer
plenari municipal vam donar su-
port al pla per l’Institut Vallcarca,
molt necessari al barri, però ens
vam abstenir a la modificació pun-
tual del PGM de Vallcarca. Un pla
que és manifestament millorable,
del que destaca la mala resposta
que dóna al triangle, edificis amb
una nul·la  qualitat arquitectònica,
amb problemes d’ocupació il·legal
i que la seva mala alineació com-
promet el resultat urbanístic final
de tot el projecte.

Ara, tot i això, cal seguir amb la
regeneració urbanística i social del
barri, donant continuïtat al projecte
de la futura Rambla Verda. L’interès
de certs grups amb interessos es-
puris no ha de ser impediment per
tal que el barri de Vallcarca pugui
disposar d’aquesta zona verda, tal
com la majoria de veïns reclamen
des de fa molts anys.

El problema de la convivencia en
las plazas de la Vila de Gràcia
no es nuevo, es algo que lleva
muchos años presente y que
desgraciadamente se ha vuelto
endémico. La falta de civismo de
muchas de las personas que
hacen uso de las calles y plazas
del barrio, debido a la proyección
de una imagen de Gràcia como
barrio especialista en ocio noc-
turno, la venta ilegal de alcohol y
las pocas sanciones impuestas
son motivos de degradación de
nuestro entorno.

En los últimos años los pro-
blemas que habitualmente se
detectaban en la zona más cen-
tral del barrio, como en Plaza del
Sol, Virreina o Revolució, han au-
mentado y, además, se están ex-
tendiendo hacia plazas como
Rovira i Trias, Vila de Gràcia o
Nord, que no habían sufrido este
tipo de conflictos de convivencia.

Para ello, pedimos una actua-
ción más contundente del Distrito
de Gracia, que ha de perseguir a
los comercios que venden alcohol
sin licencia, y también de la Guar-
dia Urbana, con el fin de acabar
con la presencia de lateros en las
plazas y también sancionar los
comportamientos incívicos y los
que impiden el correcto descanso
de los vecinos.

Al mismo tiempo, si quere-

mos un remedio a largo plazo
que implique repensar el modelo
de uso de las plazas, buscado el
necesario equilibrio entre el uso
del espacio público y el derecho
al descanso de los vecinos
habrá que ser proactivos en bus-
car la complicidad de los locales
de ocio, y para ello se requerirá
que a estos se les vea como
parte de la solución, y no como
la causa del problema.

Gràcia
Plazas cívicas y de todos A Vallcarca, ara toca 

la Rambla Verda

@pp_bcn664 720 266

Segueix-nos: www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

Miguel Raposo
Conseller del PP al

districte de Gràcia

/ppc.barcelona

Pàgines especials

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a la gestión municipal: la colabo-
ración pública-privada y la liber-
tad de elección en servicios, el
ejercicio de la autoridad y el de-
recho de propiedad y a la inicia-
tiva privada, que por ser social
es de interés público y apoyo a
las clases medias. Y es impres-
cindible una Barcelona que
ofrezca seguridad jurídica, sol-
vencia económica y estabilidad
institucional para atraer y desar-
rollar nuestro potencial y oportu-
nidades. Una ciudad en valores,
con sentido social y de ley, para
recuperar la mejor Barcelona.
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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 37

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

Viu Halloween amb la Unió de Botiguers

Castalloween 2018
En un món que cada vegada és més global, les nostres tra-
dicions es barregen i accepten costums importats d’altres
països. Per això, per tercer any consecutiu, la Unió de Bo-
tiguers ha preparat el Castalloween, una activitat en la qual
el gran protagonisme serà per als més menuts.

Els infants estan convocats a la plaça de la Vila el prò-
xim dimecres 31 a dos quarts de set de la tarda, on hi haurà
l’escenari en el qual recolliran unes bosses. Quan les tin-
guin, en grups o amb els seus pares aniran fent una ruta
per la travessera i carrers pròxims en els quals els associats
els lliuraran caramels i tota mena de llaminadures a l’estil
truc o tracte (el trick or treat de la tradició de Halloween).
Una quarantena de botigues de la Unió participaran en
aquesta activitat.

Un cop que aquest recorregut ja s’hagi acabat, les co-
mitives hauran de tornar a la plaça de la Vila, on en el ma-
teix escenari se celebrarà la gran festa final. Després,
tothom anirà cap a casa a menjar castanyes, panellets i
moniatos.
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L’Abaceria tindrà finalment una
planta menys de la prevista

MERCATS4El disseny final del
nou Mercat de l’Abaceria tindrà
finalment dues plantes subte-
rrànies i no tres, tal com estava
previst en un primer moment.

Aquesta retallada va ser apro-
vada per l’assemblea de paradis-
tes fa pocs dies i el Districte ho va
fer públic la setmana passada.
Això implicarà que finalment no
es faci el centre de distribució de
mercaderies, que havia d’anar a
la tercera planta. Aquesta reduc-

ció també provocarà que es re-
dueixin cinc mesos les  obres, que
en lloc de durar dos anys i dos
mesos duraran un any i nou me-
sos. Comptant que han de co-
mençar el gener del 2020, si tot
va bé el mercat hauria d’estar aca-
bat a la tardor del 2021. 

La notícia ha estat ben rebu-
da per l’associació veïnal Gràcia
On Vas, que apostava per un
mercat amb només dues plantes.
Gràcia on Vas focalitzarà ara

els seus esforços en aconseguir
que el nou supermercat que hi
haurà al recinte sigui de pro-
ductes ecològics i comerç just.

QUEIXES DELS COMERCIANTS
D’altra banda, els comerciants de
la zona s’estan plantejant fer visi-
ble el seu malestar dissabte 27
d’octubre per la manca d’acord
amb el Districte per revitalitzar
l’entorn del mercat amb diferents
mesures mentre durin les obres.

FIRA4La fira Mercat de Mercats
va celebrar el cap de setmana del
19 al 21 d’octubre la seva nove-
na edició amb un balanç molt
positiu. Durant els tres dies la
zona de l’avinguda de la Catedral
es va omplir de gent, ja que van
passar per la fira més de
230.000 persones, que van po-
der gaudir d’una oferta gastro-
nòmica molt variada amb la
proximitat i la sostenibilitat com
a protagonistes.

Segons va informar l’Ajunta-
ment, es van vendre un total de
60.000 degustacions. El podi
de les racions de més èxit el van
formar el risotto de bolets sil-
vestres i trufa negra del Cecconi’s,
l’arròs del Delta d’ortigues de mar
i maionesa d’algues del Xerta
Restaurant i l’ou a baixa tempe-
ratura amb brandada de bacallà
al pil-pil de la Bacallaneria Perelló
1898, del Mercat del Ninot.

A banda de l’oferta gastro-
nòmica de diferents restaurants
de la ciutat, que va tenir una
gran acollida entre el públic, el
Mercat de Mercats també va
servir perquè 13 paradistes dels
diversos mercats de la ciutat
mostressin els seus productes de
qualitat i proximitat.

AULA DE MERCAT
Un altre dels aspectes més des-
tacats de l’esdeveniment van
ser les 25 conferències que es
van poder escoltar a l’espai ano-
menat Aula de Mercat. La més
destacada va ser la ponència
magistral dedicada als restau-
rants de l’interior dels mercats,
que va comptar amb la partici-
pació de Quim Márquez, el xef
d’El Quim de la Boqueria.

El regidor de Comerç i Mer-
cats, Agustí Colom, va destacar
que Mercat de Mercats “s’ha
consolidat com un espai per fer
visible el que representen els
mercats municipals”.

Més de 230.000
persones al novè
Mercat de Mercats

Imatge virtual de l’interior de la futura Abaceria. Foto: Districte

Fotografia |Tot a punt per a un nou Photogenic Festival
Entre els dies 5 i 18 del mes que ve se celebrarà la quarta edició del Photogenic Festival, una

sèrie d’exposicions que es poden veure a comerços del districte i de Ciutat Vella. En total, 
els assistents podran gaudir d’una quarantena de mostres de diferents temàtiques.
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Llibres Teatre

Miedo és una obra de teatre i un disc,
però el disc, després d’alimentar el mu-
sical, va acabar donant voltes i tombs
per ser una obra seriosa que viu més
enllà de les necessitats dramàtiques
del teatre. I és que cada cançó de l’àl-
bum és una peça diferent de la seva
corresponent a l’obra teatral. Això sí, la
temàtica és la mateixa: la por.

Música Pelis i sèries

Miedo
Albert Pla i Raül Refree

L’esperit de Montmartre
El CaixaForum de Barcelona acull fins al 20 de gener l’exposi-

ció ‘Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmartre’,  una mostra
sense precedents a Catalunya que tracta els principals as-
pectes de l’art francès radical de finals del segle XIX. L’any

1880 Montmartre era un lloc marginal, empobrit i apartat
de París, però en un període relativament breu es va trans-

formar en el centre literari i artístic de París. Un esperit, el del
títol de la mostra, que va ser un estat d’ànim i una mentalitat

avantguardista que van practicar nombrosos artistes, 
el més destacat dels quals va ser Henri de Tolouse-Latrec.     

No t’ho perdis

M À X I M  H U E R T A
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

Ser un periodista d’àmbit estatal
Es va donar a conèixer al programa d’Ana Rosa Quintana

Presentar el seu nou llibre a l’FNAC
Es tracta d’una guia de la capital francesa, París

Li donen el seu suport incondicional 
Després del seu pas fugaç pel ministeri de Cultura

QUÈ HA FET?

Bárbara Lennie, Marisa Paredes, Àlex
Brendemühl o Oriol Pla conformen el
repartiment d’una de les pel·lícules es-
panyoles més interessants de la tardor.
Petra no sap qui és el seu pare i tot just 
després de la mort de la seva mare co-
mença una cerca que la porta a conèi-
xer el Jaume, un artista plàstic poderós
i que té pocs escrúpols.

Petra
Jaime Rosales

L’escriptora salvadorenya Claudia Her-
nández s’estrena en el món de la no-
vel·la amb ‘Roza tumba quema’, un lli-
bre que narra les dificultats d’una mare
que ha de lluitar per les seves filles en-
mig d’una societat en reconstrucció
després d’haver patit una de les gue-
rres més sagnants que es van viure a
Amèrica Central el segle passat.

Roza tumba quema
Claudia Hernández

Aquesta paròdia sobre els Jocs Florals
on Rusiñol denunciava l’idealisme
exaltat d’un certamen que s’havia con-
vertit en instrument de propaganda
del nou catalanisme polític va provo-
car molta crispació a la societat de l’è-
poca. Ara, Jordi Coll la torna a posar en
escena en forma de musical esbojarrat. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Els Jocs Florals de Can Prosa
Santiago Rusiñol

El periodista Màxim Huerta va omplir dijous 18 d’oc-
tubre l’FNAC del Triangle de Barcelona per presentar
el seu darrer llibre Paris sera toujours Paris. En aquesta
ocasió, l’escriptor dona forma a una guia de la capital

francesa ambientada en els anys vint que compta
amb les il·lustracions de l’artista Maria Herreros. L’acte

va tenir una repercussió mediàtica especial perquè
va ser una de les primeres aparicions públiques de

Huerta després del seu pas fugaç pel ministeri de
Cultura. Sobre aquest tema, el que va ser col·la-
borador del programa d’Ana Rosa Quintana no

va voler fer massa referències, però va afirmar
que se sentia molt orgullós d’aquest episodi

de la seva vida. A més, Huerta va assegurar
que el llibre Paris sera toujours Paris tenia un

significat molt especial per a ell i va afegir que
gràcies a aquesta publicació editorial recupera

“la il·lusió adormida, que no perduda”.

Viu en línia | Just Dance 2019
Aquest títol farà que ens aixequem del sofà per ballar amb 

vuit coreografies diferents de temes musicals d’estils variats.

QUI ÉS?

Famosos
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DIVENDRES 26 D’OCTUBRE
20:30 En el marc de les Sessions ferotges del 3r

Gràcia Riu, el Tradicionàrius serà l’escenari d’un
concert de Feliu Ventura & Xerramequ & els
Aborígens. / Centre Artesà Tradicionàrius.

TOTS ELS DIMARTS
19:00 Des de principis de mes i fins a principis

de desembre es faran sessions del curs Tai-
Txi-Txuan i Txi-Kung, per aprendre a dominar
aquestes disciplines d’origen oriental. / Cen-
tre Cívic El Coll - La Bruguera.

TOTS ELS DIMARTS
18:30 El taller Il·lustració està en marxa des de

la primera setmana d’aquest mes i farà
queels alumnes gaudeixin aprenent tècniques
de dibuix fins a mitjans del mes de desem-
bre. / Espai Jove La Fontana.

FINS AL 3 DE NOVEMBRE
Matí-TardaDarreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra Gràcia Riu, que rei-
vindica l’humor com a eina de cohesió social,
una necessitat humana vital. / Centre Cívic El
Coll - La Bruguera.

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Diversos autors mostraran els seus

treballs relacionat amb la temàtica fantàsti-
ca i de ciència ficció. Hi haurà noms com Fran-
cisco Jota-Pérez o Octavi Franch. / Centre Cí-
vic El Coll - La Bruguera.

DIJOUS 25 D’OCTUBRE
17:00 L’Associació de Pensionistes i Jubilats de

la Sedeta i el Centre Cívic han organitzat una
tarda on les castanyes, els panellets i les car-
basses seran els grans protagonistes. / Cen-
tre Cívic La Sedeta.

DIMECRES 14 DE NOVEMBRE
17:30 Susagna Navó serà l’encarregada de co-

ordinar el taller La Mati i el mar, pensat per
a nens i nenes que tinguin entre 6 mesos i 3
anys. / Biblioteca Jaume Fuster.

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
16:00 Partit de waterpolo corresponent a la quar-

ta jornada de la Divisió d’Honor masculina en-
tre el CN Catalunya i el CD Waterpolo Nava-
rra. / Piscina de Sant Jordi.

Silvio Álvarez és el professor del taller
Música amb infants petits, una intro-
ducció a l’univers musical. / Centre de
Cultura Popular La Violeta de Gràcia.

Continua en marxa el curs 
de música infantil a la Violeta

Tots els dimecres a les 18:00

La professora Miho Miyata és l’enca-
rregada de coordinar totes les sessions
del curs de cuina japonesa per als
amants de la gastronomia oriental. /
Centre Cívic La Sedeta.

Miho Miyata coordina un
taller de cuina japonesa
Tots els dijous a les 19:30

Stonebones & Bad Spaghetti i The Silky
Ramblers són les dues bandes que ac-
tuaran en el marc del Bluegrass & Old
Time Festival de música rock. / Centre
Cívic La Sedeta.

La Sedeta acull un doble
concert de rock and roll

Divendres 9 de novembre a les 21:00

Partit de futbol corresponent a la
tretzena jornada de Tercera Divisió
entre l’Europa i la Pobla de Mafu-
met. / Municipal Nou Sardenya.

L’Europa rep la visita de la Pobla 
de Mafumet per Tots Sants
Dijous 1 de novembre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Tres jornades consecutives sen-
se guanyar. L’Europa continua
sense trobar la regularitat en els
resultats i, el passat diumenge 21
va pagar la falta de punchamb un
empat contra un dels equips de la
zona baixa de la taula, la Funda-
ció Esportiva Grama (1-1).

Soto havia avançat els de Da-
vid Vilajoana cinc minuts abans
que el partit arribés al descans
aprofitant una assistència d’Al-
fons Serra. Va ser el premi a la in-
sistència d’un Europa més vo-
luntariós que no pas precís, ja que
els escapulats havien tingut al-
guna ocasió més abans que s’a-
cabessin els primers 45 minuts.

Però els minuts passaven, la
renda no s’ampliava i al 80, Ger-
mán Collado va cometre un pe-
nal sobre el visitant Fran Piera,

que no va perdonar i que va fer
que els visitants marxessin amb
un punt del Nou Sardenya.

Per intentar resoldre els pro-
blemes d’efectivitat, l’equip va
presentar, dimecres passat, el
davanter Bangaly Diakhaby,
Fode, cedit per l’Espanyol B, que
no va entrar en la llista del partit
contra els colomencs, però que es-
tarà a disposició de Vilajoana
per als pròxims partits.

Ascó, Pobla, Sants i Hospi se-
ran els pròxims rivals del conjunt
escapulat entre la recta final del
mes i principis de novembre.

EL 29-O, DATA CLAU
Institucionalment, el dilluns 29 se
celebrarà l’Assemblea General
Ordinària de socis i sòcies. El club
ha recordat que cal estar al co-
rrent de pagaments per poder
participar en la trobada.

Un moment de l’últim enfrontament dels escapulats. Foto: Xavi Massó / CEE

L’Europa paga la falta d’encert
i empata contra l’FE Grama

» L’equip va anunciar la cessió de ‘Fode’, que ve del filial de l’Espanyol
» L’Assemblea General Ordinària se celebrarà el pròxim dilluns 29

Futbol sala | El Gràcia FSC arrenca els seus primers dos empats
El comptador ja no està a zero. El Gràcia Futbol Sala Club ja ha sumat dos punts, gràcies a
dos empats, en les primeres jornades de la lliga. Ara, però, l’equip taronja afronta un tram

del calendari atapeït amb tres partits (Arrels, Esparreguera i Premià) en tan sols 10 dies.Esports

Pau Arriaga
GRÀCIA

Els Lluïsos segueixen invictes,
el Vedruna no aixeca cap

BÀSQUET4L’estat de forma i
les dinàmiques dels sèniors dels
Lluïsos i del Vedruna no poden
ser més diferents. El conjunt
blau continua liderant la taula del
grup 1 de la Copa Catalunya amb
un ple de quatre victòries, men-
tre que el Vedruna és l’únic equip
de la lliga que encara no ha acon-
seguit guanyar cap partit. 

Els de Carles Rofes, a més, sa-
ben arremangar-se quan toca i és
el que van fer el passat diumen-
ge 21 en la visita de la UE Horta
(56-50). El desplaçament a la
pista del Sol Gironès Bisbal tan-

carà els compromisos del mes,
mentre que el primer partit del
novembre serà el diumenge 4
contra el Ciutat Vella.

Molt més negativa, en canvi,
és la dinàmica de l’equip de Da-
vid Torrescusa, tot i que va estar
a punt de trencar-la el passat dia
21 contra l’Artés (61-63) en un
partit que van dominar en dife-
rents moments. Els verds tanca-
ran el mes visitant el PEM Guie-
ra, la pista del CB Cerdanyola,
mentre que el primer equip que
rebran el novembre serà l’Ou-
tletmoto.com Grup Barna.

El Cata vol sumar la segona
victòria contra el CD Navarra

El pròxim dissabte
20, el sènior mas-
culí del CN Cata-
lunya jugarà a la

piscina de Sant Jordi contra el CD
Waterpolo Navarra. Els de Tato
García arriben amb la moral alta
després d’haver sumat la prime-
ra victòria del curs en la tercera
jornada, amb la visita a la pisci-
na del Tenerife Echeyde (6-12).

Els navarresos són un dels
tres equips de la categoria que en-
cara no han puntuat; els altres
són els tinerfenys i el Concepción
Ciudad Lineal. De fet, la victòria

a la ciutat de les Canàries ha
servit perquè el Cata avanci
aquests equips i també el Real Ca-
noe i el CN Sabadell, que no ha
començat la temporada amb
bons resultats.

L’enfrontament contra l’e-
quip de Pamplona serà el que po-
sarà el punt final a aquest primer
mes de competició. Quan ja si-
guem al novembre, el Cata visi-
tarà la piscina del Canoe. Aquest
partit es jugarà el 14 del mes que
ve, ja que entremig d’aquestes da-
tes la Divisió d’Honor patirà una
altra aturada.

Gràcia acaba en la
setena posició al Correbarri

ATLETISME4Setena posició en el
setè Correbarri. Gràcia va tenir
una actuació discreta en la cursa
de 10 quilòmetres que enfronta
els districtes de la ciutat i que va
tornar a celebrar-se el passat
diumenge 14. La cita va reunir
més de 3.000 corredors i corre-
dores, que van tornar a defensar
els seus colors. Sant Andreu
(guanyador per tercer any con-
secutiu), Sant Martí i l’Eixample
van ocupar els tres llocs del podi.

Pel que fa a les actuacions in-
dividuals, Roger Roca va fregar la
victòria en la categoria masculi-
na (va ser segon, amb una mar-
ca de 31 minuts i 56 segons, un
temps només cinc segons pitjor
que el del vencedor de la prova,
El Mehdi Aboujanah), mentre
que Carolina Montañana va que-
dar-se molt a prop de les posi-
cions d’honor. La corredora va
acabar en cinquè lloc, amb un re-
gistre de 41 minuts i 20 segons.
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El fins ara candidat d'Esquerra
Republicana de Catalunya a
l'alcaldia de Barcelona, Alfred
Bosch, ha demanat al partit
que proposi Ernest Maragall
perquè encapçali la candida-
tura dels republicans a la ca-
pital catalana. En un discurs
en obert pronunciat davant la
militància, Bosch ha assegu-
rat que "les hores difícils volen
coratge, generositat i intel·li-
gència", i ha remarcat que ha
pres aquesta decisió després
de parlar els darrers dies amb
Oriol Junqueras i Marta Rovira.

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

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

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

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

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

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

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

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

esquerrabcn.cat/districtes @ERC_Gracia facebook.com/ERC.Gracia

Gràcia

ERC, juntament amb bona
part dels grups de l’oposició,
ha forçat el govern municipal
a fer un Plenari extraordinari
sobre la convivència a les
places i a l’estat de degra-
dació derivat dels usos que
s’hi fan.

La declaració institucio-
nal, que els grups van treba-
llar amb les entitats veïnals
de les places, no va trobar el
suport del govern, i va de-
caure del Plenari de districte
del mes d’octubre.

La proposició final insta
al govern municipal a dur a
terme una intervenció im-
mediata per resoldre l’estat

de degradació de les places
de Gràcia, així com els pro-
blemes de convivència que
comporten, per mirar de fa-
cilitar als veïns i veïnes el
descans, un dret fonamental
per a la salut. 

Al Ple extraordinari, que se
celebrarà el pròxim 5 de no-
vembre, Esquerra Republi-
cana instarà al Govern i a la
resta de grups, així com a les
entitats veïnals, de comer-
ciants i culturals, a treballar
conjuntament per reflexionar i
repensar les places de la Vila
de Gràcia de manera global,
però també cada una amb la
seva idiosincràsia, amb la in-

tenció de fer un canvi en el
model de gestió i d’usos de les

mateixes amb acord de tots els
actors per tal de fer-lo possible,

real i perdurable en el temps, i
a través dels mandats.

ERC impulsa un Ple per abordar els 
problemes de convivència a les places de Gràcia
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