
redacció: 93 458 87 80 – liniagracia@comunicacio21.com | anuncia’t: 93 530 96 22 – publicitat@comunicacio21.com

“Resistirem”
4Els veïns del carrer Encarnació deixen clar
que seguiran ocupant les casetes per salvar-les

4Avui fan una assemblea per decidir quins seran
els pròxims moviments que portaran a terme pàg 7
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ENTREVISTA pàg 6

Maria Rovira (CUP Barcelona): 
“Els comuns han dinamitat
força els seus principis polítics”

XIFRES PREOCUPANTS pàg 3

L’any passat van morir
a Barcelona 354 persones
per la contaminació de l’aire
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L’informe anual sobre la salut a
Barcelona publicat recentment ha
inclòs per primera vegada una
estimació sobre la mortalitat a
causa de la mala qualitat de l’aire.
Segons les dades de l’estudi, l’any
2017 a Barcelona van morir 354
persones per causes relacionades
amb l’excés de partícules conta-
minants a l’aire.

A banda, l’informe, que ela-
bora l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, també proporciona
dades d’anys anteriors. Les xifres
són contundents: entre el 2010 i
el 2017 hi va haver una mitjana de
424 morts anuals a causa de l’ex-
cés de partícules contaminants.
Durant la presentació de l’estudi,

la gerent de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona va explicar
que el 70% de la població de Bar-
celona està potencialment expo-
sada a nivells de diòxid de nitro-
gen superiors als que recomana
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS). Pel que fa a les partícules
contaminants, la població expo-
sada que sobrepassa el llindar
que recomana l’OMS és del 98%.

“REDUIR ELS COTXES”
Tal com van explicar des de l’A-
juntament, les xifres de mortalitat
són una estimació feta a partir dels
valors anuals de les partícules
contaminants PM2,5  en suspen-
sió. Segons la comissionada de Sa-
lut, Gemma Tarafa, aquestes da-
des demostren que cal augmentar
la lluita contra la contaminació que
provoquen els cotxes, a banda de
les mesures puntuals en casos

d’episodis de contaminació: “Si no
reduïm els cotxes, no reduirem
l’impacte que això té sobre la sa-
lut”. Segons Tarafa, aquestes me-
sures començaran a tenir efecte
quan es converteixin en estructu-
rals a partir del 2020.  

“XIFRES ALARMANTS”
Des de la Plataforma per la Qua-
litat de l’Aire afirmen a aquesta pu-
blicació que les xifres són “greus i
alarmants”, tot i que afegeixen que
no els sorprenen perquè a Barce-
lona “se superen de forma siste-
màtica els nivells  de contamina-
ció”. Des d’aquesta entitat creuen
que hi ha dos focus molts clars que
provoquen aquesta contaminació:
el trànsit de vehicles privats i les
emissions del Port. Per això de-
manen “una reducció del parc de
vehicles i que no es facin les noves
terminals del Port”.

Un aire que mata
» L’informe sobre la salut a la ciutat calcula que l’any passat van morir 354 persones per contaminació

» Des del consistori insisteixen que cal augmentar la lluita contra la pol·lució que causen els cotxes

Albert Ribas
BARCELONA

La lluita contra la contaminació passa per la reducció del trànsit rodat. Fotos: Diputació/Robert Ramos i Tomàs Fano

ESTUDI4El document de l’A-
gència de Salut Pública de
Barcelona també aporta dades
positives. En aquest sentit,
mostra com les desigualtats de
salut entre els diferents barris
de la ciutat han disminuït.
L’escletxa entre l’esperança
de vida de les zones riques i la
de les zones pobres s’ha reduït,
ja que entre el 2011 i el 2013 la
diferència era de 4,3 anys,
mentre que entre el 2014 i el
2016 va ser de 2,4 anys. 

En paral·lel, l’altra bona
notícia és que l’esperança de
vida augmenta a tota la ciutat,
també als barris amb rendes

menors. Sobre això, la co-
missionada de Salut, Gemma
Tarafa, considera que “és una
dada que cal llegir amb pru-
dència”, però celebra que “si
disminueix la diferència, sig-
nifica que les polítiques tenen
un impacte en la població
més desafavorida”. 

RÈCORD HISTÒRIC
L’esperança de vida, doncs,
arriba al rècord històric i se
situa en 81,2 anys per als
homes i en 86,9 per a les do-
nes. Són xifres lleugerament
superiors a les mitjanes ca-
talana i espanyola.

Les desigualtats en salut
entre els barris disminueixen
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Perquè poden

Quin xou, eh, a Altsasu. Albert Rivera
i tota la família extremista s'hi van plan-
tar i van muntar-hi el seu espectacle, ce-
nyint-se en tot moment al guió que ha-
vien escrit perquè la cosa esclatés com
havia d'esclatar. Potser hi va faltar al-
guna pedra, pel seu gust, però vaja. Es
posa la pedra a postproducció i ja està.

Veient-ne les imatges,
molta gent s'ha preguntat
aquests dies per què l'ex-
trema dreta va decidir anar
a Altsasu l'altre dia, podent
reivindicar les forces -i la
força- de l'Estat en qualse-
vol altre indret de la geo-
grafia espanyola, sense provocacions i
amb més quòrum. Calia? No hi havia al-
tres llocs i altres moments? Per què van
anar a Altsasu?

Bé, la resposta es pot comprimir en
una sola frase: van anar a Altsasu per-
què poden anar-hi.

És el que té la dreta radical en

aquest país, que pot fer el que li doni la
gana sempre i arreu, perquè sap que faci
el que faci tindrà l'Estat, la justícia i el
poder mediàtic a favor seu. Les seves
obres sempre quedaran impunes, allà
on siguin, de la magnitud que siguin. No
hi ha cap mena de filtre perquè mai no
ha calgut que hi sigui i perquè guany-

ar una guerra té aquests avantatges. I,
com que no hi ha filtres, no hi ha temors
ni prudències que valguin.

Rivera, VOX i companyia poden
plantar-se allà i provocar tant com
vulguin sabent que, en cas que passi res,
l'Estat carregarà irremeiablement con-
tra els provocats. Sense discussió, ni de-

bat, ni judici. Com ha fet sempre i com
continuarà fent pels segles dels segles.
És la llei del més fort, que sol ser tam-
bé la del més perillós i, a Espanya, tam-
bé la del més franquista.

Ho fan, per tant, perquè poden fer-
ho. I aquest poder seu no només és po-
lític, també és ètic. Així com altres no

s'atrevirien a fer-ho -enca-
ra que tinguessin l'avantat-
ge polític esmentat- per una
qüestió simple de convi-
vència i de respecte, a ells
aquest segon factor no els fa
variar l'estratègia ni un
mil·límetre. Ells ho fan i

punt. Per marcar qui són i què són a
cada passa. Ho duen a la sang i ho de-
fensaran amb sang.

D'això últim estigueu-ne segurs,
perquè és l'arrel de la seva naturalesa.
Els qui ostenten la força amb més co-
moditat són els que després la defen-
saran amb menys escrúpols.

Els qui ostenten la força amb més
comoditat són els que després 

la defensaran amb menys escrúpols

Es un buen día para
recordar cómo desde la

política se construyó un
relato desaforado que sirvió para aco-
modar la acusación de terrorismo con-
tra dos activistas, Tamara y Adrià, que
hoy por fin se han descartado pero que
les ha provocado gravísimas conse-
cuencias personales.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si l’anunci de Carles
Puigdemont és conse-

qüència d’un acord dis-
cret ja existent entre @junqueras i @krls,
és una molt bona notícia. Si no, seria l’e-
nèsim moviment tàctic amb l’única vo-
luntat de fer quedar malament l’altre. No
tinc informació per saber si és una cosa
o l’altra.

@eduardvoltas

Hoy he estado en Lle-
doners, he hablado con

@junqueras y @jcuixart.
Es increible la fortaleza de estos hom-
bres. Nos dan ánimos, que sigamos
adelante que ellos aguantaran lo que
sea necesario. Espero próximamente ha-
blar con el resto de nuestros lideres. #Lli-
bertatPresosPolítics.

L'únic privilegi que m'o-
fereix la presó, tant a

Lledoners com a Estre-
mera, és la de conèixer persones que tot
i el seu empresonament tenen molta
més humanitat i altura moral que alguns
membres del #Parlament amb qui he
compartit tants moments. Prego per no
ser mai com ells.

@jorditurull@eduardorepi@apuente

Els semàfors

Eloi Badia
El regidor Eloi Badia ha admès que el

Districte ha reaccionat tard amb el cas
de les casetes del carrer Encarnació. Tot

i que és difícil evitar l’enderroc, un cop
reconegut l’error Badia està explorant

totes les possibilitats per salvar les cases. 
pàgina 7

CE Europa
El sènior masculí escapulat de David Vi-

lajoana és, ara mateix, l’equip que viu
un moment de forma més dolç de la

Tercera Divisió. Els europeistes ocupen
la quarta posició i no perden cap partit
des de començaments del mes passat. 

pàgina 14

Gra de Gràcia
La botiga Gra de Gràcia ha rebut recent-
ment un dels premis Barcelona Comerç
per la seva aposta per un model de ne-
goci de proximitat i respectuós amb el
medi ambient que ofereix opcions de

compra per a una dieta saludable. 
pàgina 8
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Som a la recta final del pri-
mer mandat de la CUP a l’A-
juntament de Barcelona.

Quin balanç en fa?
Em quedo amb l’aprenentatge
que hem tingut de com és la ins-
titució. Hem ratificat les coses que
ja intuíem que hi havia a dins.

Quines?
Els límits que té la pròpia institució,
el teatre que hi ha fruit del seu pre-
sidencialisme... L’oposició fa un mer
control, però a nivell propositiu
està molt limitada. Hi ha regidors
que fa molts anys que són a l’Ajun-
tament i que el seu modus vivendi
és fer oposició, però això després no
es trasllada en un canvi material de
les coses.

Abans deia que ja ho intuïen, tot
això.
Sí, però no et deixa de sorprendre
quan ho veus amb els teus propis
ulls. Per exemple, quan veus que el
PDeCAT es continua portant bé
amb el PP. Malgrat tenir Joaquim
Forn a la presó, els regidors dels dos
partits tenen una relació de co-
mentar la jugada que costa d’en-
tendre. Jo molts cops em pregunto:
¿Com pot ser que els estiguin rient
les gràcies?

Li dirien que és part del joc de-
mocràtic.
Doncs jo ho veig molt hipòcrita.
Més que res perquè això també és
política. Certs vincles t’allunyen
de poder fer la política que vols. So-
bretot quan passes anys a dins.

Qui no ha acabat el mandat ha
estat María José Lecha. Què va
passar exactament amb ella?
Hi va haver un document per part
de certs nuclis de les assembles de
la CUP en el qual posaven de ma-
nifest, segons el seu punt de vis-

ta, tota una sèrie de males praxis
que hi havia hagut per part de la
regidora.

Quines males praxis?
Al document s’especificaven, però
no se’n va voler fer gaire ressò pú-
blicament perquè enteníem que
no era necessari fer-ho i, per tant,
tampoc ho faré jo ara.

No era una bona oportunitat
per demostrar la transparència
que vostès sempre reivindiquen?
Vam valorar que era una qüestió in-
terna de la CUP. I amb els meca-
nismes de l’organització es van
articular les explicacions que es van
voler donar internament.

Al llarg d’aquests anys han estat
molt crítics amb el govern d’Ada
Colau. Fins i tot l’acusen d’esco-
rar-se cap a la dreta. 
Sí. Quan Barcelona en Comú va
guanyar l’alcaldia es va obrir un ven-
tall d’oportunitats per canviar el
model de ciutat, començant per re-

cuperar serveis públics i apostar cla-
rament per un decreixement turís-
tic. Però cap d’aquestes dues coses
s’ha complert. Bé, de fet ni s’han po-
sat a l’agenda. 

Això els comuns li rebatrien.
Sí. Em dirien, per exemple, que han
augmentat molt la despesa social,
i és veritat. D’acord. Però la des-
igualtat també ha augmentat molt.
Això vol dir que no s’estan tocant
elements clau per revertir aquesta
desigualtat. Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar pedaços com
ha fet Colau. ¿Per què ens hem
quedat sols defensant el decreixe-
ment turístic, per exemple?

És viable el decreixement turístic?
I tant, però has de diversificar l’e-
conomia i fer una aposta per altres
sectors productius de la ciutat.

Quins?
[Pensa] Hem de tornar el negoci als
barris. Les petites botiges, el sector
cultural... Hem de deixar de ser mo-
nocultiu turístic. Però per fer-ho
t’has de plantar davant la indústria
turística, i això requereix tenir un mo-
viment popular darrere. Però com
que els comuns sovint han copat
aquest moviment popular perquè
estigui a favor dels seus postulats i
renunciï a certes coses...

El líder de la PAH va plegar per
entrar a treballar a l’Ajuntament,
per exemple.
Un escàndol.

Coses com aquesta debiliten els
moviments socials?
Jo crec que sí. I penso que ha estat
un error del govern però també de
la mateixa gent que n’ha acabat
formant part. Hi ha moviments que
han acabat copats per l’administra-
ció, però per sort en sorgeixen d’al-
tres que els qüestionen. Per exemple,
els grups d’habitatge de barri.

Com veuen la FAVB? Creu que és
crítica com amb l’anterior govern?
No. Malgrat que públicament vul-
guin mantenir una certa indepen-
dència, massa sovint donen suport
a polítiques que fa cinc anys no hau-
rien acceptat.

I la ciutat, com la veuen? Hi ha un
problema d’inseguretat?
Depèn de com ho entenguem. Si
mirem les xifres oficials, és evident
que els fets delictius han augmen-
tat. Però nosaltres creiem que el pro-
blema més greu que té la ciutat és
de desigualtat. I potser si anem a l’a-
rrel d’aquesta desigualtat i la com-
batem, els delictes disminuiran. En
lloc de més policies, nosaltres diem:
més treballadors socials, més edu-
cadors, més serveis públics...

A Ciutat Vella va ser molt cele-
brada la macrooperació policial
de finals d’octubre.
Sí, però l’endemà els veïns ja deien
que els narcos havien tornat a ocu-
par habitatges.

Què s’ha de fer doncs?
M’agradaria veure el mateix dispo-
sitiu policial al Port. I no diré res més
perquè després em posen querelles
[somriu]. I sobretot el que comen-
tava abans: més serveis públics.
¿Com pot ser que a Ciutat Vella ha-
gin reduït els educadors socials
amb la situació que hi ha? Sincera-
ment, ens preocupa quan veiem els
comuns celebrant tant una ma-
crooperació policial.

També van celebrar que el Ple re-
provés el rei, a proposta de la CUP,
per cert. De què serveixen aquest
tipus de declaracions més enllà
de generar titulars?
Serveixen per desgastar una insti-
tució caduca i patriarcal, perquè hi
hagi un debat públic al respecte...

El rei no sembla gaire preocupat.
[Somriu]. No... És evident que més
enllà del posicionament públic, això
no té una translació real. Però com
a mínim contribuïm a posar el debat
sobre la taula.

Creu que les eleccions del maig vi-
nent estaran més marcades per
l’agenda nacional que per la local?
Fa uns mesos pensava que sí, però
veient com està ara mateix el procés
independentista ja no ho tinc tan
clar. A més, pel pes que té Barcelo-
na potser el debat no girarà tan en-
torn d’això, però és clar que hi jugarà
un paper rellevant.

Si depèn dels vots de la CUP que
Colau torni a ser alcaldessa o que

la ciutat passi a tenir un alcalde in-
dependentista, què faran?
Caldrà veure els programes de cada
partit. No es tracta tant de si s’és o no
independentista, sinó de quines
qüestions programàtiques es posen
sobre la taula.

I si d’aquests mateixos vots depèn
que Manuel Valls pugui ser alcal-
de, ho evitaran?
[Pensa]. Jo entenc que sí, que en
aquest supòsit evitaríem que Valls
fos alcalde. 

Ja han dit que no faran pactes de
governabilitat. No volen assumir
espais de govern?
És que assumir espais de govern sen-
se tenir una correlació de forces a fa-
vor teu et pot dinamitar el teu pro-
jecte polític. ¿Els comuns, amb onze
regidors, han dinamitat els seus
principis polítics? Jo crec que sí, for-
ça. Han fet una política comunicati-
va molt agressiva i han venut mol-
tes victòries, però si rasques... Les pre-
ocupacions veïnals segueixen sent
les mateixes ara que fa quatre anys.

Com entomen els comuns una crí-
tica com la de la CUP, feta des de
l’esquerra?
S’ho prenen tot com un atac. És com
si no acceptessin que nosaltres pu-
guem estar més a l’esquerra que ells.
I com que no ho accepten, ens ridi-
culitzen. Jo amb Jaume Asens he tin-
gut moltes enganxades. Personal-
ment, he de dir que m’he portat mi-
llor amb la gent d’Iniciativa.

Com s’ho explica?
No ho sé. Però tenen un tracte di-
ferent. La manera de negociar, d’en-
tendre la diversitat... Almenys és el
que jo he viscut aquests quatre
anys. De fet, els grans pactes de ciu-
tat els ha aconseguit Janet Sanz. 

“Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar

pedaços com ha fet Colau”
Maria Rovira / Regidora de la CUP Capgirem Barcelona

Maria Rovira ens cita a mig matí a l’Ajuntament però acabem fent l’entrevista en
un bar de Gràcia. Després de quatre anys fent de regidora, reconeix que se sent

més còmode al carrer que a la institució. El canvi de lloc no té res veure amb això,
però és premonitori. Diu que s’ha portat millor amb ICV que amb els comuns.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

Perfil | L’única regidora de la CUP que ha fet tot el mandat
Maria Rovira (Barcelona, 1988) és l’única dels tres regidors de la CUP que van comen-

çar el mandat i que l’acabarà. Psicòloga de formació, participa en espais feministes i
ha focalitzat la seva activitat en la construcció del moviment juvenil des de fa anys.

“Els grans pactes
de ciutat els 
ha aconseguit la
regidora Janet Sanz”

Entrevista
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Els veïns del carrer Encarnació i
d’altres punts del barri que s’han
unit per defensar les casetes dels
números 13, 15 i 17 d’aquest carrer,
i l’alzina bicentenària  que hi ha al
jardí, celebraran avui a partir de les
set de la tarda una assemblea per
decidir quins seran els seus prò-
xims moviments. 

En declaracions a Línia Grà-
cia, una portaveu de la plataforma
Salvem l’Alzina i les Casetes del
Carrer Encarnació, creada a co-
rrecuita pels veïns, ha explicat
que l’assemblea servirà per deci-
dir diferents qüestions, que ja
s’han anat tractant a les comis-
sions que els veïns han creat per
tal d’ordenar la reivindicació. La
decisió principal serà la d’escollir
si la lluita veïnal se centra  a mirar
de salvar les cases i l’alzina –l’ob-
jectiu més ambiciós – o, per con-
tra, només lluitar per l’alzina, ja
que la propietat té tots els permi-
sos en regla per poder enderrocar
i tirar endavant la promoció de pi-
sos que tenen prevista. La porta-
veu de la plataforma, però, deixa
clar que creu que majoritària-
ment la gent votarà per mirar de
salvar les cases i l’alzina. En pa-
ral·lel, aquesta veïna deixa clar que
“la gent està disposada a resistir
fins que sigui possible”.

SALTEN LES ALARMES
La notícia de l’enderroc de les ca-
ses, que estan en mal estat, va es-
clatar dijous passat al matí, quan
es va conèixer que la família pro-
pietària, que ha constituït la im-

mobiliària Encarnación Invest
SL,  tenia previst enderrocar-les
l’endemà per tirar endavant el
projecte immobiliari que tenen
previst impulsar. Es tracta d’una
promoció de 28 pisos que, tal
com va avançar el diari Ara, pre-
veu eliminar els jardins davanters
d’aquestes finques.

L’endemà, el dia de l’enderro-
cament, diferents col·lectius gra-
ciencs i la FAVB van convocar una
concentració de protesta a les 8 del
matí per fer pressió i aconseguir
aturar les obres. En paral·lel, el
Districte es va moure i es va reu-
nir amb la propietat. De la troba-
da en va sortir l’acord d’aturar pro-
visionalment l’enderroc. En pa-
ral·lel, diferents veïns van ocupar
el solar i al llarg de tots aquests dies
al solar sempre s’hi veu gent,
també durant les nits.

BADIA ADMET ERRORS
En paral·lel, el regidor Eloi Badia
va admetre en una entrevista a
Betevé que el Districte no havia
estat àgil a l’hora de detectar el
cas. El regidor va confirmar que
la propietat té uns “drets conso-

lidats”. Aquest dilluns Badia es va
reunir amb la família propietària
i un cop acabada la trobada va ex-
plicar que “aturen l’enderroca-
ment i la tala de l’alzina i ens do-
nen uns dies per estudiar una
possible solució. Però de mo-
ment no cedeixen en res”. Badia
també va confirmar que és in-
viable que el consistori compri les
cases per fer-hi un equipament si
la propietat no ho vol. 

CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓ
Per la seva banda, alguns partits
de l’oposició van criticar el govern
municipal per, diuen, haver reac-
cionat tard. Des del PDeCAT, Xa-
vier Trias va afirmar que el govern
només s’havia mogut després de
la reacció dels veïns i va demanar
al consistori que compri les cases.
Durant la Comissió d’Ecologia, Ur-
banisme i Mobilitat d’ahir els de-
mòcrates van aconseguir que el
govern de Colau assumís estudiar
la compra de les cases. Des del
PSC, Daniel Mòdol va denunciar
“deixadesa” del govern municipal
per “reaccionar a deshora, quan ja
s’està enderrocant”.

Divendres els Mossos van precintar la finca. Foto: Twitter (@JordiGraupera)

Veïns del carrer Encarnació volen
resistir per salvar les casetes

» Diuen que estan disposats a ocupar permanentment les finques
» Propietat i Districte s’han donat uns dies per estudiar la situació

El Ple sobre les places acorda
crear una taula comuna

ESPAI PÚBLIC4El Ple extraordi-
nari sobre les places celebrat el
passat 5 de novembre, que havia
estat forçat per l’oposició per
tractar els problemes d’incivisme
que es produeixen en aquests
espais, va servir per aprovar la cre-
ació d’una taula comuna amb la
presència dels partits per tractar
els diferents problemes (soroll,
consum d’alcohol, concentra-
cions de gent a altes hores de la
nit...) que els veïns fa temps que
denuncien.

La creació de la taula era una
proposició del PDeCAT, ERC,

PSC, Cs i PP. Tots aquests partits
hi van votar a favor, mentre que
Barcelona En Comú i la CUP es
van abstenir. Durant el Ple, els
partits i els veïns van demanar
que el govern municipal sancio-
ni més l’incivisme i augmenti la
presència policial. El regidor Ba-
dia, per la seva banda, va acusar
l’oposició de no fer propostes.

L’endemà del Ple, Berta Cle-
mente, regidora del PDeCAT, va
denunciar que l’oposició no havia
estat convocada a la taula ciuta-
dana de la plaça de la Virreina que
se celebrava aquell mateix dia.

El carrer de les Camèlies
estrena nova imatge

URBANISME4El tram gracienc
del carrer de les Camèlies ha es-
trenat aquest mes de novembre
el seu nou aspecte després d’un
procés de reurbanització que ha
servit perquè a partir d’ara els
vianants tinguin més protago-
nisme. El trànsit rodat, d’altra
banda, ha perdut una mica
d’espai.

Així doncs, el tram que va
del carrer de l’Escorial a la ron-
da del Guinardó té les voreres
més amples –4,5 metres i 6,5
metres en alguns punts– i tam-
bé s’hi han col·locat nous bancs

i cadires. La calçada té una línia
d’aparcament, un carril de cir-
culació, un carril bus i un carril
bici de doble sentit. També
s’ha canviat tot l’enllumenat. 

NOU ARBRAT  
L’ampliació de les voreres per-
metrà també plantar nou ar-
brat. Depenent de la zona del
carrer, es plantaran sapindals,
pruneres o pereres. A la inter-
secció amb el carrer del Se-
cretari Coloma s’hi plantarà
una camèlia en homenatge al
nom del carrer. 

Albert Ribas
GRÀCIA

Gràcia Comiat | Adeu a Jordi Alfonso
L’exregidor de Gràcia i exprimer secretari del PSC-Gràcia, Jordi Alfonso, va morir el passat 1 de

novembre amb només 57 anys. Alfonso va començar la seva trajectòria política a les Joventuts
Comunites i va ser un dels fundadors de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya.   
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BOTIGUERS TRAVESSERA4La
segona edició de la recollida na-
dalenca solidària d’aliments or-
ganitzada per la Unió de Botiguers
de la Travessera de Gràcia, i en la
qual col·labora l’Associació de
Joves Gitanos de Gràcia, fitxa
Edmílson. L’excampió del món de
futbol brasiler, a través de la seva
fundació, ha decidit col·laborar
amb aquesta acció solidària (fent
la primera gran aportació d’a-
questa edició), que comença avui
mateix i que s’allargarà durant un
mes, fins al 15 de desembre, quan
es farà una festa a la travessera i
es farà l’entrega de tots els ali-
ments que s’hagin recollit. 

“En David (el president de la
Unió de Botiguers) em va enviar
un WhatsApp dient-me que tor-
nava a fer aquesta iniciativa i,
aprofitant que la meva fundació
ja fa altres iniciatives d’aquesta
mena, no m’ho vaig pensar. El
nostre treball al Brasil se centra
molt a buscar el benestar dels
nens i aquí volem unir-nos tam-
bé amb entitats que compartei-

xin els nostres valors”, assegura
l’exfutbolista a Línia Gràcia. De
fet, la relació d’amistat entre el
brasiler i el president de l’eix es
remunta a anys enrere.

“Al Brasil, quan arriba l’èpo-
ca en la qual s’apropa el Nadal, es
fan moltes activitats solidàries
d’aquest tipus, i m’alegra veure
que a Barcelona també existeixen
i tenir l’oportunitat de poder
col·laborar-hi”, afegeix Edmíl-

son, que diu que estarà “encan-
tat” de tornar a ajudar l’any qye
ve. “És reconfortant saber que
arribaran a la gent que ho ne-
cessita”, conclou.

Així, fins al 15 de desembre,
els veïns del barri i tothom que
vulgui podrà portar aliments als
comerços de l’eix, que habili-
taran unes caixes per recollir i
emmagatzemar-los fins al dia
de l’entrega.

L’exfutbolista, amb alguns dels aliments que ha aportat. Foto: Línia Gràcia

Edmílson, fitxatge de luxe per a
la recollida solidària d’aliments 

Gràcia

ComerçDinamització | Llums de Nadal al voltant del Mercat de l’Abaceria
A partir del 26 de novembre els comerços del voltant del Mercat de l’Abaceria tindran llums de
nadal. Es tracta d’un projecte pilot per dinamitzar els comerços de la zona, mentre el recinte està
tancat, on participen escoles de disseny de la ciutat. Hi participen un total d’11 botigues.

GUARDÓ4La botiga Gra de
Gràcia i la iniciativa ‘TUFAS-
FOOD’ del Mercat de l’Estrella
van ser guardonades la setmana
passada amb el Premi Comerç
de Barcelona 2018.

Gra de Gràcia va ser un dels
negocis premiats en la catego-
ria comerç de proximitat. El ju-
rat va reconèixer un model de
negoci de proximitat que ofe-
reix opcions de compra en favor
d’una dieta sana i del medi
ambient i on es privilegia el
tracte personal. 

Pel que fa a la iniciativa ‘TU-
FASFOOD’ del Mercat de l’Es-
trella, que va rebre un dels pre-
mis Mercats de Barcelona, el ju-
rat va valorar que es tracta d’un
projecte que té com a objectiu
transmetre la cultura gastro-
nòmica del mercat a través d’un
servei amb assessorament, ta-
llers i activitats gastronòmiques
que es fan a l’interior del mercat.
Es tracta d’una aula gastronò-
mica amb una programació per
a tots els públics que funciona
des de l’any 2016. 

Premis per a Gra de Gràcia
i el Mercat de l’Estrella

El Coll s’omple de ciència-ficció
i fantasia fins al 2 de desembre
FESTIVAL4El Centre Cívic El
Coll acull des de divendres passat
i fins al pròxim 2 de desembre la
14a edició del Cicle de Fantasia i
Ciència-Ficció Coll Fantasy. 

Aquest festival és un cicle
d’activitats de divulgació de la
ciència-ficció i fantasia que s’ha
anat consolidant en els últims
anys. Enguany el cicle està dedi-
cat al mite de Frankenstein, apro-
fitant els 200 anys de la publica-

ció de la novel·la ‘Frankenstein’ de
Mary Shelley.

El tret de sortida va estar pro-
tagonitzat per l’estrena de l’expo-
sició ‘L’univers de Frankestein’, la
taula rodona ‘De Frankestein al Ci-
berpunk’ i de la projecció del film
‘Frankestein’. Fins al 2 de des-
embre hi haurà una mostra de
curts, una tarda de videojocs, una
tertúlia literària, jornades lúdiques
i la projecció de ‘Blade Runner’. 

Síria, protagonista de la
Setmana Cultural de Gràcia

CULTURA4La Setmana Cultural
de Gràcia, que se celebrarà en-
tre el 23 de novembre i el 2 de
desembre, tindrà aquest any
com a país convidat Síria.

L’objectiu d’aquesta edició
serà donar a conèixer la capaci-
tat de resistència d’un poble
que pateix que fa anys que pa-
teix una guerra molt cruel i, al
mateix temps, conèixer la cul-
tura d’aquest país per tal d’afa-
vorir el coneixement mutu. Du-
rant la Setmana Cultural es pro-
gramaran diferents actes per
reflexionar sobre la situació ac-

tual i futura de Síria i per gaudir
de la seva música, la seva poe-
sia, el seu cinema i en definiti-
va, la seva cultura. La inaugu-
ració anirà a càrrec  d’un concert
del grup ATHRODEEL, un grup
de músics sirians que endinsa-
ran el públic als sons de la mú-
sica del seu país, mentre que el
punt final tindrà lloc el 2 de des-
embre amb l’espectacle familiar
‘Kumulunimbu’ de la compan-
yia Ortiga, que parla sobre la va-
lentia, la injustícia, les migra-
cions i la permanent esperança
dels seus protagonistes.

FEMINISME4El Dia Internacional
per l’Eliminació de la Violència
vers les Dones se celebrarà el
pròxim 25 de novembre. Gràcia,
però, organitza el seu acte central
demà a partir de dos quarts de vuit
del vespre a la plaça Virreina.

Així doncs, l’acte consistirà en
la lectura d’un manifest del Con-
sell de Dones del districte, una en-
cesa d’espelmes i una actuació a
càrrec de les Dones de Blanc.
Abans de l’acte central, a les sis de
la tarda, La Sedeta acollirà l’acte
#Sexualitats, una reflexió col·lec-
tiva sobre les representacions de
l’erotisme, la bellesa, els cossos i
els estereotips de gènere a partir
del cinema, la televisió, la publi-
citat i els videoclips. Es debatrà
sobre les identitats  i orientacions
sexuals, les relacions sexo afecti-
ves i la violència masclista. L’ac-
te està destinat a adolescents
d’entre 12 i 16 anys.

PROGRAMA FARCIT D’ACTES 
A Gràcia, la commemoració del
Dia Internacional per l’Elimina-
ció de la Violència vers les Dones
continuarà el 20 de novembre
amb la sessió de teatre-fòrum ‘El
carrer és nostre, que es noti.’, a cà-

rrec de la companyia Cúrcuma
SCCL. L’endemà tindrà lloc el
taller obert ‘Trobem-nos! TABÚ
sobre assetjament’.

La programació seguirà el 23
de novembre amb l’Estenedor
contra la violència masclista,
mentre que l’endemà serà el torn
de l’obra de teatre T.U.P.P.E.R.S
i la conferència, amb sobretaula
musical i sopar de dones, d’Elisa
Covelo, del col·lectiu Hèlia Dones. 

Per últim, el dia 27 el pro-
grama d’actes arribarà a la rec-
ta final amb un taller d’autode-
fensa per a noies i la xerrada ‘Do-
nes & Art’, on a través de les

obres de dones artistes de dife-
rents èpoques es reflexionarà
perquè en la història de l’art
apareixen poques dones. L’últim
acte es farà el 28 de novembre i
serà una nova edició del taller
‘Trobem-nos! TABÚ sobre as-
setjament’. Tots els actes es faran
a l’Espai Jove La Fontana.

‘DONES DE PES’ 
D’altra banda, avui es presenta a
la Biblioteca Jaume Fuster el lli-
bre 'Dones de pes. 18 vides de Grà-
cia 1835-2015'. El llibre vol ser un
homenatge a totes les dones de
Gràcia i a la seva lluita diària 

Imatge de la manifestació del passat 8 de març. Foto: Twitter (@SEzquerra)

Gràcia rebutjarà un any més 
la violència contra les dones
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El centre mèdic ASCIRES CETIR Vilado-
mat (Barcelona), que el grup biomèdic
ha obert recentment, ha estat desig-
nat "Centre Europeu de Referència"
per part de la companyia GE Health-
care. Aquest nomenament suposa que
disposarà de les tecnologies més pun-
teres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació; validarà clínicament
noves tècniques de diagnòstic; i for-
marà a metges de tot Europa en l'ús de
tècniques com PET / RM, ressonància
magnètica (RM) i tomografia compu-
tada (TC).

Aquest centre ASCIRES és la pri-
mera clínica privada a Europa recone-
guda per GE Healthcare com a centre
de referència també per al desenvolu-
pament de la tecnologia PET / RM. Tal
com destaca Juan Luis Sevillano, res-
ponsable de l'àrea de ressonància
magnètica de GE Healthcare a Espa-
nya i Portugal, "ASCIRES CETIR és un
dels centres de diagnòstic per imatge
millor equipats d'Europa, amb tecno-
logies punteres tant en l'entorn de la
investigació com del diagnòstic i trac-
tament clínic dels pacients".

La Clínica CETIR Viladomat compta
amb l'equipament més avançat en
diagnòstic per imatge i en medicina
nuclear. Per a això, ASCIRES Grup Bio-
mèdic ha destinat en aquesta clínica
més de 15 milions d'euros, "el que la
converteix en matèria de diagnòstic
per imatge, a més, en un dels centres
mèdics amb més inversió en tecnolo-
gia per metre quadrat d'Espanya", as-
segura Eduard Riera, responsable de
Medicina Nuclear de ASCIRES CETIR.

En aquesta clínica de 1.200m2 la
innovació tecnològica es combinarà
amb assessoria genètica, camp en el
qual el grup biomèdic també atresora
una experiència de més de 20 anys
amb el seu equip ‘ASCIRES Sistemas
Genómicos’.

"La combinació de tècniques d’i-
matge i genòmica en aquest centre,
mitjançant el big data i la Intel·ligència
Artificial, el convertiran en una refe-
rència en el diagnòstic i tractament de
determinades patologies com el càn-
cer, malalties neuronals, etc."

La clínica CETIR Viladomat és, ac-
tualment, l'únic centre privat d’Eu-
ropa que disposa d'un equip de PET /
RM amb temps de vol, l’ús del qual es
destinarà tant en l'àmbit de la inves-
tigació com al de diagnòstic i tracta-
ment clínic. El PET / RM, és una
tecnologia que permet realitzar dia-
gnòstics més precisos en neurologia
o cardiologia.

A l'àrea de Medicina Nuclear, l'e-
quipament tecnològic es completa
amb un SPECT / TC i una nova Gam-

magrafia. Pel que fa a l'àrea d'Imatge,
aquesta comptarà amb una RM de 3
Tesles, un TAC, un densímetre, un ecò-
graf i un mamògraf i un telecomanda-
ment. Tot aquest equipament és
d'última generació.

Aquesta nova clínica té també per
objectiu esdevenir un centre de des-
envolupament del coneixement i la in-
vestigació científica. Tecnologia com la
que aporta el PET / RM obre múltiples
possibilitats per al desenvolupament
de línies d'investigació futures, que
permetran ampliar el seu camp d'apli-
cació en el diagnòstic de precisió.

Alhora, és centre de visita i forma-
ció per a metges i tècnics especialistes
de tot Europa que estiguin interessats
a conèixer les noves tecnologies d'i-
matge que es validin, especialment en
l'entorn de la Mediterrània.

Amb una trajectòria de més de 40
anys i arrels mediterrànies, ASCIRES
Grup Biomèdic està integrat per la ca-
talana CETIR i les valencianes ERESA i
Sistemes Genómicos. Tres equips pio-
ners a Espanya i a Europa en aplicar
tècniques i tecnologia d'avantguarda
en els seus respectius àmbits: la pri-
mera ressonància magnètica, la radio-
teràpia d'intensitat modulada enfront
del càncer i la seqüenciació genètica
per al diagnòstic.

Així, el grup ASCIRES centra la
seva activitat en diagnòstic i tracta-
ment, reinvertint anualment una mit-
jana del 20% dels beneficis en R+D+I.
Una reinversió que li permet incor-
porar l'última tecnologia i els últims
avenços científics tant en Imatge
com en Genòmica.

La clínica catalana CETIR Viladomat, designada
Centre Tecnològic Europeu de Referència

ASCIRES CETIR inverteix 15 milions d’euros en 1.200m2 per a instal·lacions i tecnologia

· El nomenament suposa que la Clínica 
ASCIRES CETIR Viladomat disposarà de les tecnologies 

més punteres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació

Imatge, genòmica,
‘big data’ i intel·ligència 

artificial: claus per al 
diagnòstic i tractament

de malalties oncològiques
o neurològiques

Aposta 
per la investigació 
i formació a escala

europea

ASCIRES és un
grup biomèdic

amb arrels 
mediterrànies

El primer PET / RM de Catalunya Visionat de prova d'imatge

· Formarà a Barcelona a metges europeus 
en l'ús de noves tècniques d'imatge 

· Aquest centre ASCIRES és  de les poques clíniques privades a Europa
reconegudes per GE Healthcare com a centre de referència en PET / RM

Per a més 
Informació:

www.cetir.com 
93 503 52 00
C/ de Londres, 6 
08029 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

Compte enrere per a la campanya de Nadal

Black Friday
Ja s’ha convertit en una cita més del calen-
dari: el cap de setmana del 23 i 24 d’aquest
mes, la Unió de Botiguers Travessera de
Gràcia se suma a la celebració del Black Fri-
day. D’aquesta manera, durant els dos dies,
els nostres associats oferiran els seus pro-
ductes al millor preu. Enguany, a més, l’eix
assumeix l’organització d’aquest esdeveni-
ment, de manera que tindrà el nostre toc
personal. 

Així, esteu més que convidats a passe-
jar per la travessera, divendres i dissabte en
el nostre horari habitual, i començar a pre-
parar les compres de Nadal o regalar (o re-
galar-vos) algun dels nostres productes.

GRAVACIÓ DE L’ESPOT NADALENC
Per altra banda, però també la setmana
que ve, començarem a enregistrar el nos-
tre espot nadalenc. De moment us podem
explicar que l’equip de gravació començarà
a treballar el pròxim dia 22. Com és habi-
tual, regalarem entrades per poder anar al
Cinema Texas.
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4El Departament de Salut ha
posat en marxa el nou centre
d’urgències d’atenció primària
(CUAP) Gràcia, situat al carrer La-
rrard 1. El nou CUAP –que va co-
mençar a funcionar el passat 5 de
novembre– atén urgències de
baixa i mitjana intensitat les 24
hores del dia, els 365 dies de
l’any, fet que permet garantir la
cobertura i l’accessibilitat del ser-
vei a la població.

El nou equipament, que té
una població de referència de
més de 121.000 habitants, és de
nova construcció. Amb una su-
perfície de 365 metres quadrats,
gaudeix de tecnologia avançada
i d’equipaments moderns amb un
box de traumatologia i un d’atu-
rada cardíaca; una zona d’obser-
vació amb 4 punts i una àrea
d’esterilització, a més de boxs de
visita mèdica. Hi ha també una
sala de laboratori i una unitat ra-
diològica coordinada amb l’Hos-
pital de Sant Pau.

Dona servei a la població de

les àrees bàsiques de salut del
Camp d’en Grassot, Vila de Gràcia,
Lesseps, Vallcarca i El Coll, La Sa-
lut i Sanllehy.

El nou CUAP Gràcia està situat
al mateix edifici del CAP Larrard
(primera planta). Abans, l’equi-
pament estava a l’Hospital de
l’Esperança de Barcelona, al ca-
rrer Sant Josep de la Muntanya,
però funcionava fins a les 12 de
la nit. 

Aquesta integració s’em-
marca en la nova Estratègia na-
cional d’atenció primària i salut
comunitària (ENAPISC), que bus-
ca una atenció basada en les
necessitats de les persones, re-
força la integració assistencial
entre els professionals i s’orien-
ta a una millora de la resolució
dels casos mèdics.

El nou centre està gestionat
per l’atenció primària del Parc
Sanitari Pere Virgili, empresa pú-
blica del Servei Català de la Salut
(CatSalut). Amb aquest nou CUAP,
ja són una desena els centres

d’urgències d’atenció primària
que hi ha a la ciutat de Barcelona.

ATENCIÓ DE PROXIMITAT
El CUAP és un recurs de l’atenció
primària que ofereix atenció sa-
nitària de proximitat per a la po-
blació que requereix urgències de
baixa i mitjana complexitat, és a
dir, que no suposen un risc vital. 

Els CUAP obren les 24 hores,
tots els dies de l'any, i a la majoria
s’hi poden fer analítiques i radio-
grafies i l'atenció urgent es resol
abans en aquests equipaments
que a les urgències dels hospitals,
on sempre tenen preferència els pa-
cients amb urgències de risc vital.

Tot i això, cal remarcar que el
centre d’atenció primària (CAP) és
el primer lloc on cal anar quan es
té un problema de salut i, en cas
de dubte, cal trucar al telèfon 061
CatSalut Respon, on un equip
de més de 200 professionals as-
sessora les 24 hores del dia què
cal fer davant una consulta o
problema de salut.<

Entra en funcionament 
el nou CUAP Gràcia

» El centre atén urgències de baixa i mitjana intensitat les 24 hores tots els dies de l’any
» Dotat d’equipaments moderns, té una població de referència superior als 121.000 habitants

Pàgines especials

canalsalut.gencat.cat
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Llibres

La nit dels Sopa (RGB Suports, 2018),
pensat per als seguidors més fidels del
grup, conté les cançons que va tocar
en directe ara fa un any al festival del
mateix nom organitzat per la banda.
Alguns dels seus temes més celebrats,
com L'Empordà, no falten a l'àlbum,
com tampoc algunes peces del darrer
disc, com ara Cercleso Sense treva.

Música Pelis i sèries

La nit dels Sopa
Sopa de Cabra

El Més Petit de Tots
El festival El Més Petit de Tots, que arrenca dissabte 17 de no-
vembre i s’allarga fins diumenge 25, torna ple de força amb

una programació que recull les creacions artístiques de més
qualitat que s’estan oferint actualment dins l’escena interna-

cional per als infants de fins a 5 anys i les seves famílies. La
programació s’estén a diverses ciutats de Catalunya. A Barce-

lona, la programació es concentra principalment al Mercat
de les Flors i també al SAT! Teatre. A la pàgina web del 

festival, www.elmespetitdetots.cat, podeu consultar tota la 
informació i trobar l’obra perfecta per als vostres fills i filles. 

La mítica banda Backstreet Boys torna als escenaris. Així
ho ha anunciat la promotora dels cantants que van fer

embogir mig món amb coreografies pensades al detall
i cançons com I want it that wayo As long as you love
me. La gira dels americans arribarà al Palau Sant Jordi

de Barcelona el 17 de maig i després continuarà per
altres ciutats europees com Londres o París. El públic
podrà escoltar en directe els temes del nou disc dels

Backstreet Boys, que sortirà al gener sota el títol DNA.
Però també hi haurà espai per als espectadors més

nostàlgics i s’oferirà un petit tast de les cançons més
populars d’aquesta boy band formada per Nick

Carter, Brian Littrell, A.J. McLean i Howie D. Els fans
incondicionals del grup van celebrar la notícia a

través de les xarxes socials, on van expressar la
seva emoció per tornar a veure en directe els seus
ídols després que hagin passat més de dues dèca-

des des del llançament del seu primer àlbum.   

N I C K  C A R T E R

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels mítics Backstreet Boys
La banda d’EEUU va treure el seu primer disc el 1996

Famosos

El grup torna als escenaris
Presentarà el seu nou disc a Barcelona el maig

Emoció entre els fans de la banda 
Celebren veure de nou en directe els seus ídols

QUÈ HA FET?

El sevillà dirigeix i és un dels protago-
nistes de la darrera sèrie exclusiva de
Movistar. La trama se situa en el Ma-
drid de la segona meitat del franquis-
me, on una de les secretàries de la Sec-
ción Femenina del règim, Ana Mari,
rep l’encàrrec d’infiltrar-se com a min-
yona a casa de l’actriu Ava Gardner, 
per espiar totes les seves activitats.

Arde Madrid
Paco León

| SNK 40th Anniversary
En el marc de les quatre dècades de la companyia, es tornen 

a editar tots els seus grans títols per a la Nintendo Switch.

La vida d’una família sempre suposa
un delicat joc d’equilibris entre els seus
diversos elements. Això és el que in-
tenta explicar Marta Rojals a la seva
tercera novel·la, on recorre quatre dè-
cades de traïcions, sacrificis i conflictes
entre els diversos membres d’una fa-
mília, que es troba enmig d’un context
de grans canvis socials i econòmics.

El cel no és per a tothom
Marta Rojals

David Selvas s’ha posat al capdavant
de S’acosta el mil·leni i Perestroika,
les dues parts de l’obra més famosa de
Tony Kushner, que aquest any celebren
25 anys. Un retrat descarnat del triomf
del neoliberalisme durant l’era Reagan,
que ara pren més rellevància que mai
davant la presidència de Trump.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Teatre

Àngels a Amèrica
Tony Kushner

No t’ho perdis

Viu en línia
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DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
21:00 Enric Sunyol dirigeix aquesta adaptació

de Maria Stuart, la història de dues reines, la
protagonista i Isabel I, reina d’Anglaterra. /
Teatre del Centre.

TOTS ELS DIMARTS
11:30 Continua en marxa el taller anomenat

Patchwork, que ensenya a dominar aquesta
tècnica que consisteix en unir trossos de roba
amb puntades a mà o a màquina. / Centre Mo-
ral i Instructiu de Gràcia..

TOTS ELS DIMECRES
20:00 Continua en marxa el taller anomenat Jazz,

la música negra que canvia el món, un taller
en el qual el professor Pau Fuster ens des-
cobreix els grans noms d’aquest gènere. / Cen-
tre Cívic La Sedeta.

TOTA LA QUINZENA
Matí-TardaContinua en marxa la mostra Les edi-

cions Aymà, l'art de sobreviure, una exposició
que explica la història d’aquesta empresa fa-
miliar fundada per Jaume Aymà. / Bibliote-
ca Jaume Fuster.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Recta final en la qual es podrà vi-

sitar la mostra del 22è concurs de fotografia
de la Festa Major de Gràcia d’aquest 2018. L’en-
trada a l’exposició és gratuïta. / Consell Mu-
nicipal del Districte.

AVUI 15 DE NOVEMBRE
18:00 La companyia Pengim-penjam s’enca-

rregarà de la narració anomenada El llop can-
taire dels tres porquets i la Caputxeta. / Bi-
blioteca Jaume Fuster.

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE
12:30 Darrera representació de l’espectacle

infantil anomenat Un altre Hansel i Gretel, una
adaptació divertida d’aquest conte tradi-
cional dels germans Grimm. / Teatreneu
Multisales.

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE
12:00 Partit de futbol corresponent a la disse-

tena jornada del grup 5 de la Tercera Divisió
entre el CE Europa i l’FC Vilafranca. / Muni-
cipal Nou Sardenya.

Els Tabalers de la Violeta continuen amb
les sessions del taller de percussió in-
fantil. / Centre de Cultura Popular La
Violeta de Gràcia.

Els Tabalers de la Violeta
fan un taller de percussió
Tots els dimecres a les 18:00

Darreres dues sessions del curs ano-
menat Tast a cegues: batalla de vins, en
el qual s’han pogut descobrir i gaudir
de diferents caldos de la mà de Borja
Pérez. / Centre Cívic La Sedeta.

Recta final del curs ‘Tast 
a cegues: batalla de vins’
20 i 27 de novembre a les 20:00

Una de les propostes teatrals d’a-
questa tardor és la irreverent obra d’I-
ván Campillo anomenada Amor y
efectos secundarios. / Teatreneu Mul-
tisales.

‘Amor y efectos secundarios’,
al Teatreneu Multisales

Dissabte 24 de novembre a les 22:00

Partit de futbol sala corresponent a la
novena jornada del grup 2 de Tercera
Divisió entre el Gràcia FSC i l’FS Ripo-
llet. / Pista Claret.

El Gràcia FSC rep la visita
del líder, l’FS Ripollet

Dissabte 17 de novembre a les 17:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
agenda@comunicacio21.com
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Ara mateix, l’equip més en forma
del grup 5 de Tercera és l’Euro-
pa. Els de David Vilajoana fun-
cionen a casa i a domicili i, grà-
cies a la victòria de diumenge pas-
sat contra l’Hospi (3-0) i a l’em-
pat de l’Horta, han tornat a as-
saltar la quarta posició de la tau-
la. El tercer, el Granollers, és a un
punt de distància, mentre que el
Prat de Pedro Dólera suma tres
punts més (28) que els escapu-
lats. Un pèl més lluny, de mo-
ment, amb 32, hi ha el líder,
l’imparable Llagostera.

A més, en aquesta ratxa de
bons resultats (dos empats i qua-
tre victòries) ha aparegut una fi-
gura que va començar el curs amb
el filial però que ja s’ha convertit
en un dels fixes del primer equip:
Àlex Soto, que encadena cinc

jornades consecutives marcant
(Fundacií Grama, Ascó, Pobla
Mafumet, Sants i Hospi) i que ja
ha entrat en la història del club,
juntament amb Ballester, Bosch,
Cruellas i Verdú. Si el davanter
marca demà passat contra el
Santfeliuenc, igualarà Cros i Cas-
tillo, els dos únics jugadors de la
història del club que han vist
porteria en sis partits seguits.

Al sènior masculí, doncs, tot
són somriures, un fet que no és
ben bé igual al primer equip fe-
mení. Les de Toni Camacho han
aconseguit fer-se fortes al Nou
Sardenya (on han guanyat els tres
darrers partits), tot i que lluny de
casa les prestacions baixen. La Se-
gona Divisió tancarà el mes el diu-
menge 25, quan l’equip visitarà el
camp del Sant Pere Pescador.

El ‘7’ gracienc celebra el seu gol contra l’Hospi. Foto: Àngel Garreta / CEE

Un Europa enratxat assalta 
les posicions de ‘play-off’

» Àlex Soto fa història i encadena cinc jornades seguides marcant
» El primer equip femení de Toni Camacho es fa fort al Nou Sardenya

Waterpolo | El CN Catalunya rep la visita del CN Barcelona
Derbi complicat. El CN Catalunya de Xavi García rebrà, demà passat, la visita d’un dels
equips que estan més en forma en aquest tram inicial de curs, el CN Barcelona de Toni

Estellers. Els cenebistes són tercers, amb cinc victòries i una derrota en sis jornades.Esports

Pau Arriaga
GRÀCIA

Lluïsos i Vedruna, vides
oposades a Copa Catalunya

BÀSQUET4Els primers equips
dels Lluïsos i del Vedruna viuen
moment de forma rotundament
oposats en aquesta temporada.
Els blaus lideren el grup 1 de la
Copa Catalunya amb set victòries
en set jornades, mentre que el
conjunt verd és l’únic que enca-
ra no ha aconseguit guanyar cap
dels seus enfrontaments.

El conjunt de Carles Rofes va
arrencar el mes amb un triomf
solvent contra el CB Ciutat Vella
(62-52), mentre que diumenge
passat la setena victòria, que va
arribar a Granollers, va ser molt
més agònica (47-49). El calendari

més immediat per als blaus els
porta dos partits a casa: aquest
diumenge contra el Roser i el dia
25 contra el filial del CB Mollet.

Per la seva banda, el Vedruna
continua fregant la primera vic-
tòria en molts partits, però aques-
ta es resisteix. Els de David To-
rrescusa van perdre els derbis
contra el Barna (63-66) i contra
l’Horta (72-66), tenint opcions re-
als en ambdós partits. L’equip se-
gueix treballant per trencar la
seva mala ratxa, i els dos darrers
partits del mes seran diumenge
a casa contra el Bisbal i el dia 25
a la pista del CB Ciutat Vella.

REPTE SOLIDARI4De l’hospital a
la catedral. Amb aquest nom ha
batejat el seu pròxim projecte so-
lidari el gracienc Xavi Vallès,
malalt de càncer de pàncrees i pe-
ritoneu, i que durant la primavera
de l’any que ve recorrerà, en bi-
cicleta elèctrica, els 1.150 quilò-
metres que separen la ciutat de la
catedral Santiago de Compos-
tel·la. La iniciativa vol ajudar a re-
captar fons per a la investigació
dels tumors cerebrals infantils.

“Ara estic millor anímicament

que físicament”, assegura Vallès
a Línia Gràcia, alhora que expli-
ca que està fent moltes més ses-
sions de gimnàs que no pas de
bici. “M’interessa muscular, les
sortides en bicicleta les faré a
partir de gener”, afegeix. 

El camí començarà el 16 de
maig i té previst arribar l’1 de juny.
“Serà dur, però el primer dia i en
les cinc darreres etapes qui vulgui
podrà pedalar amb mi. Anímica-
ment ho necessitaré, i serà maco
que arribem plegats”, explica.

Vallès també ha posat en mar-
xa una campanya de microme-
cenatge per recaptar uns 25.000
euros. En el moment del tanca-
ment d’aquesta edició, ja havia su-
perat els 10.000 euros.

El gracienc s’ha mogut i ha or-
ganitzat activitats com una puja-
da a la Mola o una trobada amb
jugadors del Barça d’handbol.
Pròximament organitzarà un tor-
neig de bàsquet amb els Lluïsos i
presentarà el projecte l’any que ve
amb l’Esportiu Claror.

Pedalades contra el càncer

Vallès (a la dreta) amb Víctor Tomás. Foto: Twitter (@delhospitalala1)
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Gràcia

Ernest Maragall ha estat pro-
clamat oficialment candidat
d’Esquerra Republicana a l’al-
caldia de Barcelona. El 56è
Congrés Regional de la Fede-
ració de Barcelona d’ERC ha
ratificat els resultats de la jor-
nada de primàries, on Mara-
gall va rebre un 94,2% de
suports per convertir-se en el
candidat republicà a l’alcaldia.

En el discurs de proclama-
ció com a candidat, Ernest
Maragall ha assegurat que
“avui, Barcelona és una ciutat
enfadada, inquieta i desorien-
tada, que demana a crits ser
atesa i ben governada”. “La
nostra primera obligació és
escoltar aquest clamor barce-
loní i donar-li forma amb com-

promís i un bon projecte”, ha
explicat. 

Maragall ha afegit que “avui
estem en un punt de partida,
l’inici d’un viatge que vol ser de
llarg abast”. “Barcelona encara
és lluny d’on la voldríem veure,
i la ciutat ha de ser locomotora
i vagó del viatge cap a la Repú-
blica”, ha recalcat. El ja candi-
dat d’Esquerra Republicana a
l’alcaldia de Barcelona ha ex-
plicat que “els barcelonins i
barcelonines volen una ciutat
pionera en innovació, recerca i
educació. Una capital univer-
sal, seu de la cultura i el conei-
xement de tot el món".

Ernest Maragall ha conclòs
dient que “volem governar per
transformar i construir perquè

Barcelona assoleixi el màxim de
les seves capacitats”. “Volem
guanyar per tothom, per con-
vertir en guanyadors molts dels
que avui estan perdent el dret
a viure amb dignitat”, ha asse-
gurat.

Maragall ha tancat el seu
discurs amb una apel·lació a
guanyar les eleccions: “Anirem
dels casals a les cases, i als
carrers i a les places, anirem
de les persones a les perso-
nes, als homes i dones de Bar-
celona, dels republicans a tots
els ciutadans, als futurs ciuta-
dans de la República cata-
lana”. 

Al seu torn, el president de
la Federació de Barcelona, Ro-
bert Fabregat, ha explicat que

“Esquerra Republicana ha de
ser la punta de llança del pro-
jecte republicà a Barcelona”.
Fabregat ha tornat a agrair a

Alfred Bosch el seu gest de ge-
nerositat, i ha afegit que “ara,
la passa més important que
hem de fer és a Barcelona”.

Ernest Maragall és proclamat candidat 
d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Barcelona
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