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VOLEN MENYS COTXES pàg 10

Els comerciants de la
Travessera de Gràcia,
contra la contaminació

DURANT UN MES pàg 7

Torna el LEM, el festival
de música experimental

ESPORTS pàg 12

Mal inici de lliga dels
dos sèniors de l’Europa

NOVA MANIFESTACIÓ pàg 3

El col·lectiu Tsunami Veïnal
surt al carrer per denunciar
la inseguretat a la ciutat

BANDES JOVES pàg 7

Guillem Roma serà el padrí
del festival DescoNNecta
que organitzen els Lluïsos

Tsunami Democràtic acusa CaixaBank 

Ocupació exprés

ElsMossosdesallotgen 
l’edifici ocupatKa laKastanya
La policia va detenir cinc persones, tres d’elles durant la manifestació de rebuig pel desallotjament pàg 6

de “finançar la repressió” pàg 6
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No va ser un tsunami però el pas-
sat dissabte 14 de setembre es va
poder comprovar que a la ciutat
hi ha un mar de fons. Té a veure
amb la inseguretat i va ser el que
va provocar que unes 1.500 per-
sones, convocades per la plata-
forma Tsunami Veïnal, es mani-
festessin des de diferents barris
per acabar totes juntes a la plaça
Sant Jaume. “Volem una ciutat cí-
vica i segura i viure amb tran-
quil·litat”, van clamar.

La indignació va arribar a
Sant Jaume  en forma de petites
onades provinents del Poble-sec,
Hostafrancs, el Raval, Sant An-
toni, la Barceloneta, la Vila Olím-
pica, el Poblenou, Diagonal Mar,
el Besòs i el Maresme i la Verne-
da. Els manifestants es van ajun-
tar a la part baixa de la Via Laie-
tana, a l’edifici de Correus, per di-
rigir-se junts cap a l’Ajuntament.
Un cop allà, van llegir un mani-
fest que van fer arribar al govern
municipal i a la Generalitat i que
ben aviat entregaran a la delega-
ció del govern espanyol i a la Fis-
calia. “La degradació de Barcelo-
na s’ha vist incrementada com
mai en la història recent de la ciu-
tat i els veïns hem arribat al límit”,
van assegurar. 

Els manifestants es van mos-
trar molt crítics amb els episodis
de delinqüència que s’han viscut
els darrers mesos a la ciutat i que,
asseguren, han augmentat. Un
dels casos que es van denunciar va
ser el del Gòtic. Eva Vila, una veï-
na del barri, explicava des de
Sant Jaume, en declaracions re-
collides per l’ACN, que al Gòtic els
problemes amb el tràfic de dro-
gues són continus i que també pa-
teixen l’incivisme i el mal com-
portament d’alguns turistes. Per

la seva banda, Teresa Vila, des de
la Vila Olímpica, reclamava “mà
dura” amb l’incivisme.

CRIDA ALS POLÍTICS
Des de Tsunami Veïnal, però,
insisteixen que el seu objectiu no
és denunciar fets concrets que
passen en alguns barris, sinó fer

pressió perquè s’implementi un
pla integral de ciutat a tots els ba-
rris. Segons es podia llegir en el
seu comunicat, “la degradació”
viscuda l’últim any ha provocat
que molts veïns hagin “arribat al
límit” de la seva paciència. 

Sobre la responsabilitat de la
situació que denuncien, des d’a-
quest col·lectiu veïnal apunten a
l’Ajuntament però també a la
Generalitat. “Exigim a l’alcal-
dessa Colau i al conseller Buch
que implementin les actuacions
immediates, eficaces i duradores
perquè els ciutadans, el comerç
local i els visitants de la ciutat pu-
guem viure i conviure en pau i re-
vertir la situació abans que s’a-
gregui”, afirmen. En paral·lel,
també remarquen que “mes que
mai” és necessari “revisar i re-
forçar els serveis socials per arri-
bar a les causes que poden deri-
var en l’exclusió de col·lectius vul-
nerables”.

“PROBLEMA CONCRET”
L’endemà de la manifestació l’al-
caldessa Colau va assegurar que
comparteix la inquietud dels
veïns, tot i que va remarcar  que

a la ciutat “hi ha un problema con-
cret amb els furts i robatoris,
però no una crisi generalitzada”.
Segons Colau, la solució passa per

la presència de més Mossos al ca-
rrer i un canvi legislatiu. “Fa
temps que estem dient que ne-
cessitem més patrullatge pre-

ventiu i també un canvi a les lleis
per castigar la reincidència”, va
afegir l’alcaldessa. Una vegada
més, Colau va aprofitar per llan-
çar un nou dard a la Generalitat:
“Les institucions no estaven del tot
actives, però és positiu que la
Generalitat s’hagi posat les piles,
convoqui reunions, encara que
una mica tard, i anunciï que vin-
dran més de 300 Mossos”.

Amb tot, Colau surfeja, de
moment, unes onades provi-
nents dels barris perquè no te-
nen la força per ser un tsunami.
Sense anar més lluny, la FAVB
no va secundar la protesta ni se
sent còmoda, com passa amb els
comuns, amb el missatge del
Tsunami Veïnal. El cas del PSC
segurament és diferent i per
això el govern municipal mira de
fer equilibris. Caldrà veure si
els pròxims mesos les onades
creixen o la situació es calma. 

Albert Ribas
BARCELONA

“Volemviure tranquils”
» Tsunami Veïnal treu al carrer unes 1.500 persones per protestar contra la inseguretat a Barcelona

» El col·lectiu assegura que “la degradació ha crescut com mai en la història recent de la ciutat”

La manifestació va arrencar per separat des de diferents barris i va acabar unida a la plaça Sant Jaume. Foto: Estefania Escolà/ACN

MENYS ROBATORIS DE
RELLOTGES DE LUXE

4Segons dades difoses pels
Mossos d’Esquadra, aquest
estiu els robatoris de rellot-
ges de luxe s’han reduït gai-
rebé a la meitat en compa-
ració amb el juliol i l’agost
passats. En el cas dels roba-
toris amb violència d’a-
quests tipus de rellotge la
caiguda ha estat del 30%, 
i sense violència del 49%. 

L’endemà Colau  
va dir que no hi ha una
“crisi generalitzada” 
de seguretat a la ciutat
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Els semàfors

Festival LEM
El festival LEM, de música experimen-
tal, celebra la seva 24a edició entre el
26 de setembre i el 26 d’octubre. Un
any més el districte de Gràcia acull la
majoria d’escenaris d’un festival que
programa un total de 20 actuacions. 

pàgina 7

Lluïsos de Gràcia
Els Lluïsos de Gràcia organitzen per
quarta vegada el concurs de música

DescoNNecta, que dona l’oportunitat a
bandes joves per tal que demostrin el
seu talent. La presentació de l’edició

d’enguany serà el 2 d’octubre. 
pàgina 7

CE Europa
L’inici de temporada no està resultant
gens fàcil per als sèniors de l’Europa.
Els de David Vilajoana encara no han
guanyat cap partit a Tercera (tres em-
pats i dues derrotes), mentre que el 

femení ha perdut els seus dos partits. 
pàgina 12

La lupa

per @ModernetdeMerda

La lluita infinita

Es veu que la regidoria de Mobilitat
Sostenible de l'Ajuntament d'Elx ha po-
sat en marxa un servei que permetrà a les
dones que viatgin en el bus nocturn bai-
xar entre parades. Dit d'una altra mane-
ra, podran sol·licitar al conductor o con-
ductora del bus que les deixi en un punt
del recorregut més pròxim de la seva des-
tinació final, no necessàriament en una
parada establerta, per poder
arribar a lloc amb seguretat.
No és el primer municipi que
opta per oferir aquest servei.

Bé, no sé si tornaran a
casa amb més seguretat o no,
probablement sí, però a mi
aquesta inicativa em genera
una pregunta. Si el més important és la
seva seguretat, ¿per què no posem tots els
esforços en fer que els homes deixin de
violar-les i matar-les? Via educació, via
cultura, via justícia, garantint el canvi so-
cial. ¿Per què no ens centrem en l'arrel del
problema, ells, en comptes d'anar cro-
nificant amb decisions com aquesta el pa-
per de potencial víctima que el patriarcat
ha atorgat a les dones?

Perquè al final el que fem, sobretot,
és amagar-les a elles. Amagar-les bé, que
no les trobi el monstre. Vés per aquí, que
no et passarà res. T'acosto més enllà, i així
evitem perills. No vagis per aquell carrer.
Torna d'hora a casa.

Segur que la iniciativa de l'Ajuntament
d'Elx estigui pensada amb tota la bona vo-
luntat del món. Se'n pot entendre l'efi-

ciència en el dia a dia, les limitades com-
petències de què disposa un municipi, el
llargterminisme amb què es compta a
l'hora de revertir el masclisme imperant.
I més val això que res, #EnsVolemVives!
Però, d'altra banda, sap greu que aques-
tes iniciatives no deixin de perpetuar la
idea que al món hi ha uns llops irrepa-
rables, incontrolables, impossibles de
domesticar, i unes pobres dones que han

d'acceptar el tràgic destí que la vida els té
preparat i, com a molt, procurar esqui-
var-lo com puguin. Esquivar-lo fent que
l'autobús et deixi més a prop. Esquivar-
lo anant amb compte a l'hora de vestir-
te. Esquivar-lo evitant ser al carrer a de-
terminades hores. Esquivar-lo.

Sí, en un moment d'aparent clímax fe-
minista per part d'una majoria (?) de la

societat, encara hem d'anar
tirant amb això. Encara som
aquí. Apropant les dones a
casa. Apropant-les i venent-
ho com a avenç mentre res no
canvia. Normalitzant -invo-
luntàriament- la violència
masclista perquè mentre el

masclisme domina el món els violadors
hi són i hem de procurar que no ens tro-
bin. Els assassins hi són i hem procurar
córrer més que ells. Quina pena.

No ho sé. Sembla impossible, però
a vegades diria que el camí que ens
queda per recórrer és encara més
llarg que la infinita travessia que les
dones comencen a començar a deixar
-tot just ara- enrere.

Si el més important és la seva seguretat, 
¿per què no posem tots els esforços a fer que

els homes deixin de violar-les i matar-les?

Comunicat benemèrit:
"Consideradas precur-

sores para la confección
de explosivos, susceptibles (a espera de
confirmación por los especialistas) de
ser empleadas en la fabricación". En jer-
ga policial, traducción: "Que no hemos
encontrado nada". La darrera trista ve-
gada era Dixan...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Los Mossos han tenido
que cortar varias ca-

lles. Delante de las sedes
de ERC, CUP, Òmnium y ANC han apa-
recido paquetes sospechosos. Arte-
factos simulados con la inscripción
'TNT'  y la bandera de España. Es una
gravísima amenaza, ¿saldrá en las por-
tadas de los informativos?

@JuliaBayo1

La Generalitat retallarà
un 6% del pressupost

de Cultura, un sector al
qual només destina el 0,8% del pres-
supost total. I això, amigues, no va de
Madrid ni d'independència, sinó de
menyspreu absolut a la cultura, que
hauria de ser el centre de tot. A. La.
Merda.

Poques vegades la pro-
fessió queda tan des-

pullada com quan hi ha
macro-operatius policials. Grans mit-
jans convertits en altaveus de les ver-
sions oficials per descabellades que si-
guin. I arruïnen vides amb el circ. ¿Sín-
drome d’Estocolm o complicitat, en
tants casos, criminal?

@oriolandres@claranarvion@HiginiaRoig
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Carbonell: “Per a nosaltres és 
una celebració principalment familiar”1

2
Badia: “La Festa Major té tant d’èxit 
pels seus valors i perquè és autèntica”

Un any gairebé de rècord: 
24 carrers, 24 temàtiques

L’accessibilitat també arriba 
al concurs de guarniments

Una diada castellera amb convidats de luxe

El + llegit líniagràcia.cat

3

4
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 Les claus

Ahir parlava per telèfon amb una
amiga gallega i li deia que el PSOE
usaria un cop d’efecte contra l’in-
dependentisme per tal de guanyar
les eleccions. Em creia que seria
només la sentència, però ha estat
més espectacular.

Han donat preeminència a un
fet que porten executant fa mesos:
detenir gent per les seves idees i
acusar qui no ha matat ningú de
terrorista.

O sigui, es presenten a casa
teva amb una ordre que t’acusa de
terrorista per anar a reunions dels
Comitès de Defensa de la Repú-
blica (CDR), i ja has begut oli.

Mentrestant, el seu exèrcit
d’espanyolistes residents els ho fa
fàcil, girant l’esquena als fets, po-
sant denúncies, prohibint-te par-
lar el català, arrencant els llacets
grocs... o fins i tot donant suport
públicament a aquestes accions. I
després els autoanomenats “cons-
titucionalistes” parlen de Justícia
independent, de democràcia i
d’estat de dret. Doncs, vist això,
pregunto: on queden aquests con-
ceptes a la pràctica? Algú m’ho
pot explicar?

Detencions
per Dolors Miquel

Les millors
perles

Una parella nord-americana abandona la seva filla ucraïnesa
adoptada en adonar-se que en realitat no era una nena de 6
anys, sinó una dona de 22 amb nanisme. A més, en una en-

trevista a Daily Mail, la mare ha explicat que la suposada nena era
una psicòpata i els havia intentat matar.

La broma de l’assalt a l’Àrea 51, sorgida a les xarxes socials,
es va fer realitat el 20 de setembre, però va ser un fracàs.
Dels 2 milions de persones que es van apuntar a l’esdeveni-

ment via Facebook, només hi van assistir pocs centenars. A més,
cinc assistents van acabar detinguts.

Pequín té l'aeroport d'una sola terminal més gran del món. Es
tracta de Pequín-Daxing, el tercer aeroport de la capital xinesa,
que ja ha començat a operar. La terminal té cinc pisos i una su-

perfície de 700.000 metres quadrats. Ha costat 14.000 milions d'eu-
ros i es preveu que hi passin 72 milions de passatgers a l'any.

Els cantants de reggaeton han iniciat una campanya de
protesta a través de Twitter després de fer-se públics els
nominats als Grammy Llatins d’aquest any. Es mostren en-

fadats i decebuts per la poca presència d’aquest gènere musi-
cal entre els aspirants als premis. 

Troben per casualitat un quadre d’un valor d’entre 4 i 6 milions
d’euros a la cuina d’una dona gran a Compiègne, França. És
una obra del pintor italià Cenni di Pepo Cimabue i data del se-

gle XIII. El pròxim 27 d’octubre el quadre serà subhastat a Senlis, una
altra ciutat francesa.

A les xarxes

@Iniestismo1899: La historia del Barça:
Cruyff crea el estilo. Rijkaard pone los ci-
mientos. Guardiola logra llegar a la cús-
pide. Valverde lo destruye todo.

@MelciorComes: Saben que la sentència
serà duríssima i preveuen una revolta.
Aquestes detencions són un missatge
més, un nou Quieto todo el mundo.

#Detinguts23S

@tortondo: Ya que estamos empezando a
sacar los restos de Franco, podemos seguir
con los que quedan en ministerios, juzga-
dos, colegios, medios de comunicación...

#ExhumacióDeFranco #ElBarçaNoConvenç

El cinisme de Sánchez
per Antoni Moliné

Lletges, molt lletges, les parau-
les de resposta del president
Sánchez al diputat  d’ERC al
Congrés Gabriel Rufián amb la
clara intenció de llançar tota la
porqueria possible contra Cata-
lunya, segons ell, la regió més rica
d’Espanya i, per tant, amb l’o-
bligació de ser solidària amb les
més pobres. Com és que mai es
refereix a  Euskadi i Navarra que,
aquestes sí que ho són i de llarg,
les riques de debò, mercès als
concerts econòmics que tenen
reconeguts i blindats per la Cons-
titució? Per quina raó no es pu-
blica si contribueixen a la caixa
de solidaritat i en quina propor-
ció? Això si és que alguna forma
de contribuir-hi tenen.

És evident que el senyor pre-
sident desconeix la realitat ca-
talana, on hi ha milers de famí-
lies que han de viure, pràctica-
ment, de caritat. On els menja-
dors de Càritas estan pràctica-
ment plens cada dia. On la po-
bresa energètica ofega una quan-
titat tan gran  de persones que
ens hauria d’avergonyir. On els
desnonaments ja són el pa de
cada dia... I un llarg etcètera

que no esmento per manca d’es-
pai. El senyor president es veu
que no s’ha informat amb el
seu representant del partit a Ca-
talunya, aquell personatge que va
cridar: “Pedroooooo, líbranos
del P.P.....!!!”, així com tampoc
amb la senyora delegada del
govern Teresa Cunillera. Està
clar que no se n’ha informat. O
tampoc té cap interès a fer-ho,
que és el més probable.

Mentrestant, en aquesta ter-
ra “tan rica” les obres públi-
ques, a càrrec del Ministeri de
Foment, segueixen aturades o
avancen a pas de tortuga perquè
no hi ha pressupost. Se li ha de
demanar què en fa dels més de
quinze mil milions d’euros que
marxen, cada any, cap a la hi-
senda espanyola. Potser per fi-
nançar els concerts bascos i na-
varresos? És una possibilitat.

En fi, després que no s’es-
tranyin del vuitanta per cent de
catalans que demanem un refe-
rèndum. Som un poble molt
pacient i pacífic però potser que
no estirin tant la corda, no sigui
que es trenqui, cosa que mai vol-
dríem que acabés passant.
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MOVIMENTS SOCIALS4Els Mos-
sos d’Esquadra van desallotjar
el passat dimecres 18 de setembre
l’edifici ocupat conegut amb el
nom de Ka la Kastanya, situat al
número 144 del carrer del Torrent
de les Flors, a la Vila de Gràcia.

Quan els agents van entrar  a
l’edifici, pocs minuts abans de les
sis del matí, es van trobar set per-
sones, dues d’elles (dones) pen-
jades d’una biga. Van quedar de-
tingudes per un delicte greu de
desobediència i de resistència a
l’autoritat. El col·lectiu que ocu-
pava l’edifici coneixia que hi ha-
via un desallotjament amb data
oberta programat des de fa dies.
Posteriorment, la propietat va
ser retornada a la immobiliària
Elix, el seu propietari.

PROTESTA I INCIDENTS
L’actuació policial va provocar
que s’organitzés una manifestació
de protesta pels carrers de la Vila
el mateix dia a la tarda, després

que al matí ja hi hagués hagut una
petita concentració de rebuig pel
desallotjament. 

Durant la protesta de la tarda
més d’un centenar de persones
van recórrer diferents carrers del
barri enmig d’un fort desplega-
ment policial. Durant la marxa de
protesta es van produir alguns in-
cidents i la policia va fer alguna cà-
rrega contra els manifestants.

Tres persones van acabar detin-
gudes i una quinzena identifica-
des. Una d’elles està acusada de
llançar una pedra contra una ofi-
cina bancària i les altres dues
per atemptat contra l’autoritat. 

Des del perfil de Twitter de Ka
la Kastanya van avisar que “el con-
flicte no s’ha acabat” i van de-
nunciar que se senten “expul-
sats dels carrers i de Barcelona”.

Imatge de l’operatiu policial del 18 de setembre. Foto: Twitter (@kalakastanya)

Els Mossos desallotgen
l’edifici ocupat Ka la Kastanya

» La policia va detenir dues de les persones que hi havia a l’edifici
» A la manifestació de rebuig hi va haver incidents i tres detinguts

L’entorn del Park Güell, 
amb menys trànsit

MOBILITAT4Des de fa unes set-
manes l’accés al Park Güell pel ca-
rrer d’Olot està restringit al tràn-
sit després que l’Ajuntament hagi
decidit pacificar aquest carrer
per tal que els vianants siguin els
protagonistes.

Tal com va avançar Betevé, el
consistori també ha canviat el
sentit de circulació dels carrers
d’Olot, Marianao i Larrard i s’ha
traslladat la parada de taxis a la
rambla de Mercedes. La decisió
és un primer pas per pacificar tot
l’entorn del Park Güell. De mo-
ment la mesura ha estat ben re-

buda entre el veïnat, ja que s’ha
notat molt la reducció del trànsit. 

En declaracions a Betevé,
des de l’Associació de Veïns Park
Güell-la Salut-Sanllehy expli-
quen que “el canvi ha estat radi-
cal perquè s’ha reduït el trànsit
un 90% aproximadament”. Tot
i això, els veïns demanen una
senyalització més clara sobre
l’horari de la prohibició, ja que
fins a les  11 del matí la prohibi-
ció no és vigent i hi poden passar
els camions de càrrega i descà-
rrega i les famílies que porten els
fills a les escoles de la zona.

ACN4Unes 50 persones con-
vocades pel Tsunami Democrà-
tic van ocupar el 25 de setembre
l’oficina de CaixaBank del carrer
Torrent de l'Olla durant una
mica més de mitja hora per de-
nunciar que el banc “finança la
repressió” contra Catalunya. 

Els activistes van repartir
papers als treballadors del banc
amb missatges on es demana
que l’entitat deixi de finançar go-
verns que “neguen el diàleg” i
“apliquen la repressió”. També

van omplir fulls de reclamació en
contra de “l'estratègia de la por”
de l’IBEX-35. 

Els activistes, només entrar a
l’oficina, es van asseure a terra i
van deixar clar que l’acció era “no
violenta”. Amb un megàfon van
llegir el text entregat a l’oficina,
mentre la gent continuava ope-
rant al caixer sense problemes, i
al cap de 35 minuts van marxar.
Dos agents dels Mossos es van
presentar a l’oficina, tot i que no
van identificar ningú i només es

van limitar a parlar amb els acti-
vistes i el director de l’oficina.

Des del Tsunami veïnal van
voler recordar que CaixaBank va
“finançar” una campanya del
govern espanyol de Mariano
Rajoy (PP) contra el referèn-
dum de l’1-O de 2017. “Les de-
cisions sobre el futur de Cata-
lunya les han de prendre els
ciutadans i ciutadanes del país i
no les grans empreses de l’IBEX-
35 organitzant campanyes de
la por”, van afegir.

Ocupació contra “la repressió”

Casetes Encarnació | Tornen a denunciar la degradació del jardí
La plataforma Salvem l’Alzina, nascuda per salvar les cases històriques de carrer Encarnació, ha
tornat a denunciar la degradació de les cases i del jardí on hi ha l’alzina centenària. L’expropiació
de les cases per part de l’Ajuntament està pendent de la modificació del Pla General Metropolità.
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Guillem Roma, cap de cartell
del DescoNNecta 2019

MÚSICA4El concurs de ban-
des joves que organitzen els
Lluïsos de Gràcia i el magazín
cultural L’Ampli, el DescoN-
Necta, tindrà com a cap de car-
tell el músic i cantant osonenc
Guillem Roma. 

Roma, ha publicat fa poc el
disc ‘La constant i la variable’, en
el cantant demostra la seva per-
sonalitat artística. El seu nou tre-
ball uneix diferents ritmes, com
ara el bolero o els ritmes llati-
noamericans amb sons més lo-
cals per crear una unió entre les
Antilles i el mediterrani. Així
doncs, Roma farà la seva actua-
ció el pròxim 16 de novembre, el
dia de la final del concurs.

La quarta edició del concurs
repetirà format i tindrà dues fa-
ses: les semifinals i la final. En-

guany hi ha un total de 22 ban-
des inscrites, una xifra molt més
alta que en les edicions anteriors.
Primer de tot es farà una prese-
lecció de grups i els escollits s’a-
nunciaran el dia 2 d’octubre.
Les semifinals són obertes a to-
thom i se celebraran els dies 18
i 19 d’octubre al pati de la seu
dels Lluïsos de Gràcia. Els dos
grups escollits, que es triaran a
parts iguals entre una votació po-
pular i la decisió, passaran a la
gran final.

D’altra banda, i per primera
vegada, el DescoNNecta pro-
grama una xerrada amb dos
experts musicals. Són Gemma
Recoder, programadora musi-
cal i directora del Canet Rock, i
Jordi Bianciotto, periodista i
crític musical. 

FESTIVAL 4Gràcia es tornarà a
omplir de música experimental
entre el 26 de setembre i el 26
d’octubre gràcies a una nova
edició del festival LEM, el XXIV
Encontre de Músiques Experi-
mentals de Gràcia.

La cita arrencarà amb una
actuació del duet que formen
Núria Andorrà i Christiane
Bopp  al cinema Texas. Els dos
són especialistes en músiques
improvisades. Enguany el fes-
tival incorpora un nou escena-
ri  a Gràcia, ja que el CAT (Cen-
tre Artesà Tradicionàrius) pas-
sa a formar part de la progra-
mació. La resta d’escenaris gra-
ciencs són  la seu de Gràcia Te-
rritori Sonor, els Cinemes Texas,
el Centre Cívic La Sedeta, Soda
Acústic i l’Almo2bar. A banda
de Gràcia, el festival també es fa
en altres punts de la ciutat,
com ara l’Auditori Meier (MAC-
BA), el Centre Cívic Convent de
Sant Agustí i la Casa Almirall
(Ciutat Vella), Nota 79 (a Sant
Gervasi), la capella modernista
del Col·legi Major Ramon Llull,
al recinte eixamplenc de l’Escola
Industrial, i La Rubia Horiginal,
al Raval.

En total, s’han programat
20 actuacions, repartides en 14
sessions, que reuniran un total

de 44 artistes de diversos llocs,
com ara Catalunya, Andalusia,
Madrid, País Valencià, Repú-
blica Txeca, Alemanya, Turquia,
Itàlia, Regne Unit, Portugal i
l’Argentina. 

JAZZ D’AVANTGUARDA
En el cas de Gràcia, una de les
actuacions més destacades serà
la que protagonitzaran Carlos
Zíngaro i Ulrich Mitzlaff  al
Centre Artesà Tradicionàrius
l’11 d’octubre. Zíngaro i Mitzlaff,
de Lisboa, són dos històrics de

l’escena europea del jazz d’a-
vantguarda. 

Altres concerts destacats són
el de Bérangère Maximim (Soda
Acústic, 17 d’octubre), una música
francesa amb un llenguatge pro-
pi en el món de l’art sonor i l’e-
lectrònica experimental i el dels
britànics Mésange (Soda Acústic,
26 d’octubre), que presentaran el
projecte de la violinista Agathe
Max i el multiinstrumentista
Luke Mawdslew amb una músi-
ca a cavall del minimalisme i la
improvisació electroacústica.

El LEM és un dels festivals alternatius més importants de la ciutat. Foto: LEM

Torna el LEM, el festival
de música experimental
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

La nova campanya de la FAVB pel decreixement turístic va marcar l’inici de l’agost

“No ho diguis a ningú”
SOCIETAT/ El passat 30 de juliol, amb les
setmanes més intenses turísticament par-
lant per a la ciutat a tocar, la FAVB va triar un
dels punts més emblemàtics de Barcelona,
l’entorn de la basílica de la Sagrada Família,
per presentar la seva aposta pel decreixe-
ment del turisme i del que consideren ‘tu-
ristificació’ de la ciutat.

Durant el matí d’aquell dia, quan es va
fer aquesta acció, que va anomenar-se No
diguis a ningú que has estat a Barcelona, vo-
luntaris de la federació van repartir tríptics
als turistes que passejaven per l’entorn del
temple. En aquestes octavetes informatives
(impreses en castellà i anglès) es podien lle-
gir frases, carregades d’ironia, com “No di-
guis a ningú que has estat de vacances a
Barcelona. És un tresor, i com qualsevol d’a-
quests tresors, ha de seguir ocult” o “Sinó,
ens robaran la ciutat i aquesta deixarà de ser
atractiva per a vosaltres i un lloc on nosal-
tres puguem viure“. La federació va acom-
panyar aquesta acció al carrer amb un vídeo
(que es pot veure al seu canal de YouTube)
on també exposen els seus arguments en
defensa del decreixement turístic.

En aquest sentit, la FAVB apunta que
Barcelona s’ha convertit ja en la dotzena ciu-
tat més visitada del món (la quarta en el
conjunt d’Europa), però denuncia que s’ha
passat del turisme a la ‘turistificació’. Aquest
fenomen ha fet que canviï la percepció del
turisme que es tenia anys enrere, fins al punt
que en moltes de les enquestes municipals
recents se l’identifica com a problema clau
de la ciutat. La federació denuncia que el
canvi de turisme a turistificació es produeix
per la massificació i la no gestió de l’arribada

de visitants a la ciutat i assenyala les políti-
ques dels anys 80 i 90 (en especial les pro-
mogudes pel Consorci de Turisme de la
ciutat) que només van posar l’accent en l’in-
crement i l’atracció de visitants a qualsevol
preu, fos amb caràcter professional, amb la
proliferació de fires i congressos o amb la
promoció de les grans icones de la ciutat,
com la Sagrada Família, el Park Güell, el
Museu Picasso o el Camp Nou, entre altres.

Per això, la federació considera que cal
deixar de promocionar “intensament” la
destinació Barcelona, limitar les places d’a-
llotjament (hotels, albergs o pisos turístics),
reduir el nombre de creuers que atraquin al

port o incrementar els impostos que es ca-
rreguen al turisme, entre altres mesures.

El missatge de la FAVB també va voler
ser una resposta a la proposta que la plata-
forma empresarial Barcelona Global havia
fet unes setmanes abans per impulsar en-
cara més el turisme a la ciutat, si bé amb
matisos com creant figures específiques
per regular el lleure nocturn o abordar de
forma més contundent la inseguretat en
els barris que presenten una major presèn-
cia de turistes. 

MOBILITAT/La petició veïnal per reformar el pont del car-
rer de Santander ha aconseguit més de 5.000 adhesions,
segons va informar a finals del mes de juliol la revista Car-
rer, la publicació de la FAVB.

Aquesta infraestructura es va construir fa mig segle i mai
no s’ha reformat, tot i que els veïns de la zona ho havien
reclamat de forma insistent als diferents partits que han go-
vernat la ciutat en els darrers anys. De fet, la vegada que
més a prop va estar la remodelació va ser durant el primer
mandat d’Ada Colau (fins i tot es va redactar i aprovar un
projecte per fer-la, contemplant l’ampliació del pont en 10
metres d’amplada, cinc per cada costat, amb 3,5 metres per
a vianants i 1,5 metres per a bicis), tot i que finalment es va
aturar argumentant limitacions pressupostàries.

Segons denuncien els impulsors de la iniciativa, s’ha con-
vertit en “una estructura insegura, innaccessible per al via-
nant”. Les associacions de veïns de La Palmera Centre, La
Pau, Sant Martí de Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
són les entitats que van posar en marxa aquesta iniciati-
va, que reclama “una solució definitiva i adaptada a les nor-
matives actuals” per facilitar el trànsit en aquest espai que
comunica els districtes de Sant Martí i Sant Andreu. Les en-
titats esperen que durant el Ple d’aquest mes torni a abor-
dar-se la reforma del pont.

Més de 5.000 signatures demanen que
es reformi el pont del carrer Santander ASSESSORAMENT/El passat dia 4 van tornar a posar-se

en marxa les jornades informatives i d’assessorament que
la plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)
organitza de forma periòdica. La primera d’aquestes ci-
tes va celebrar-se a la seu de la FAVB, al carrer Obradors.

Aquestes jornades s’organitzen sota el lema Ni set, ni
fred, ni foscor! i serveixen perquè els veïns que tinguin dub-
tes sobre com defensar els seus drets energètics puguin
resoldre’ls amb l’ajuda dels professionals de l’APE. L’enti-
tat organitza aquesta mena de trobades de forma pe-
riòdica, i al seu portal web (www.pobresaenergetica.es) s’a-
nuncien totes les dates i els llocs on s’organitzen.

Noves sessions per lluitar
contra la pobresa energètica

L’acció de la federació
comparava la ciutat 
amb un tresor que 
ha de seguir ocult
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

HABITATGE/ El passat dia 2 es va
celebrar la primera de les as-
semblees que Resistim al Gòtic
celebra de forma periòdicament
tots els dilluns. Després de l’atu-
rada estival, l’entitat ha tornat a
posar-se en marxa.

D’aquesta manera, cada di-
lluns a la tarda (a partir de dos
quarts de set) els veïns del barri
estan convidats a participar en
aquestes trobades, que se cele-
bren a la seu de l’entitat (als bai-
xos del número 21 del carrer
Nou de Sant Francesc) per de-
batre sobre les estratègies que es
poden seguir per tal que el Gò-
tic continui sent un barri on pu-
guin viure els veïns. 

Resistim al Gòtic
torna a organitzar
les assemblees

INFANTESA/ “No se’ls pot abandonar a la
seva sort, abocar-los al carrer i a ser carn
de màfies”. Aquesta és una de les refle-
xions que la FAVB ha compartit recent-
ment sobre la situació que viuen els
menors d’edat no acompanyats (MENA) a
la ciutat. De fet, la federació ha instat els
organismes competents, com la Direcció
General d’Infància i Adolescència (DGAIA),
a “assumir les seves responsabilitats i reo-
rientar les seves polítiques”.

La FAVB creu que cal “una nova plani-
ficació coordinada que impliqui diferents
departaments del Govern (com Afers So-
cials o Justícia, entre altres), l’Ajuntament
i per descomptat l’Estat”, que és qui té les
competències en matèria d’immigració.
Però perquè això sigui possible, la FAVB

considera que cal “reformar sense tar-
dança el marc legislatiu actual”.

La federació va més enllà i apunta que,
ja que més del 90% d’aquests MENA són
del Marroc, cal impulsar “un projecte d’in-
versió potent en aquest país que ajudi a
evitar el fet migratori infantil, fruit de la
desesperació i la pobresa”. La FAVB diu
que de la mateixa manera que fa anys es
va admetre que els menors migrants eren
“desemparats”, ara cal revisar la protecció
mantinguda en el temps, de forma que un
cop siguin majors d’edat se’ls segueixi aju-
dant en la seva integració.

Per últim, la FAVB defensa la creació de
polítiques que promoguin espais de tro-
bada, de diàleg i coneixement mutu, que
consideren clau per a la cohesió social.

La FAVB insta la DGAIA a “assumir les
seves responsabilitats” amb els MENA

CULTURA/ La Taula Eix Pere IV va
celebrar el passat 5 de setembre
una sessió de cinema a la fresca
i un taller de cultiu ecològic al jar-
dí autogestionat que l’entitat té
al passatge de Trullàs, al barri del
Poblenou. 

Aquesta activitat, gratuïta i
oberta a tots els veïns, va co-
mençar a dos quarts de set de la
tarda en aquest espai que els ma-
teixos usuaris van plantar i que
cuiden. Aquesta doble proposta
va ser la primera activitat que l’en-
titat fa després que hagi tornat a
la feina un cop acabades les va-
cances estivals. La Taula Eix Pere
IV també s’implicarà en la festa
major del seu barri.

Cinema i un taller
de cultiu ecològic
al Poblenou

TROBADA/ L’estat actual i el fu-
tur de les pensions va ser el leit-
motiv d’un debat i d’una mani-
festació celebrada el passat diu-
menge 14 a la marquesina de la
Via Júlia. Marea Pensionista va
reunir desenes de persones en
aquesta trobada, en la qual van
tornar a reclamar que el sistema
públic de pensions s’ha de de-
fensar i mantenir governi el par-
tit que governi a Madrid.

La pròxima gran cita orga-
nitzada per aquesta entitat serà
una altra assemblea oberta, el dia
27 d’aquest mes als Jardins del
Nen de l’Aro, al districte d’Horta-
Guinardó, on es preveu que hi
hagi dues grans conferències.

El debat sobre les
pensions arriba
a la Via Júlia

Reclamen polítiques de gran 
impacte contra el canvi climàtic

MEDI AMBIENT/ Fer un debat
ciutadà profund sobre les alter-
natives i les seves implicacions en
tots els àmbits per trobar les mi-
llors respostes i que es posin en
marxa aquelles polítiques que és
evident que poden donar bons
resultats. Aquestes són dues de
les mesures que la FAVB considera
que cal posar en marxa per com-
batre el canvi climàtic. 

De fet, després de la cimera
sobre aquest tema que la ciutat
va acollir durant el passat mes
de juliol, la federació va publicar
un comunicat en el qual recla-
mava als governs la posada en
marxa de “polítiques de gran im-
pacte” per frenar la situació, acti-
var-se pel clima i reclamar una
societat social i ecològicament
justa. En aquest sentit, la FAVB
considera que alguns projectes
que es contemplen per part de
les institucions, com són l’am-
pliació de l’aeroport i les noves
terminals de creuers al port, no
van en la línia que cal seguir per
capgirar la situació de contami-
nació actual.

La FAVB apunta que la contami-
nació i el canvi climàtic provoquen
nombrosos impactes negatius,
com l’agreujament de moltes
malalties, però també altera-
cions en els cicles tant de l’agri-
cultura com de l’aigua, afectant
la biodiversitat i, fins i tot, com-
portant que poblacions sence-
res s’hagin de desplaçar. En
conjunt, es pot parlar de crisi
ecològica i, per això, la federació
considera que calen solucions
que vagin al fons dels problemes

i, a la vegada, estiguin orienta-
des a garantir el benestar del
conjunt de la ciutadania.

Però malgrat aquesta urgèn-
cia amb la qual cal actuar, la fede-
ració és conscient que no serà
fàcil assumir-ho. Ara bé, remarca
que és imprescindible fer passos
en aquesta línia tenint en compte
que fa molt temps que a la ciutat
els nivells de contaminació at-
mosfèrica superen sistemàtica-
ment tots els límits raonables. 

Amb tot, la FAVB denuncia
que, encara avui, “falta determi-
nació per tirar endavant “políti-

ques que es poden pensar
impopulars (o que xoquen amb
els interessos de poderosos grups
econòmics, amb els prejudicis
d’alguns sectors influents)”. Per
això, la federació conclou que l’ú-
nica manera que aquestes mesu-
res i que el debat que reclama
seran capaces de prosperar és
“amb una enorme mobilització
social”.

La federació tanca el text ex-
plicant que se suma a la convoca-
tòria de la primera vaga general
de la història per lluitar contra el
canvi climàtic. L’aturada està pre-
vista per al dia 27 d’aquest mes.

La FAVB rebutja
projectes com
ampliar el port 
i l’aeroport
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MOBILITAT4Els comerciants
que formen part de la Unió de
Botiguers de Travessera de Grà-
cia-Casc Antic fa molt de temps
que reclamen una reforma de la
Travessera per tal que deixi de
ser un carrer amb molt de tràn-
sit i molt incòmode per al via-
nant. La seva principal recla-
mació té a veure amb l’alta con-
taminació que denuncien que hi
ha en aquest carrer a causa de la
quantitat de cotxes que de forma
diària hi passen.

Ara, després de molt de
temps queixant-se per la nul·la
atenció que els dedicaven l’A-
juntament i el Districte, han
aconseguit que el Districte els
proposi de fer una trobada on hi
seran els responsables de mobi-
litat. De moment, però, encara
no hi ha una data establerta. 

“SITUACIÓ INSOSTENBILE”
Des d’aquesta associació de co-
merciants asseguren que la den-
sitat de vehicles que hi ha a la
Travessera, en el tram comprès
entre Gran de Gràcia i Torrent

del’Olla, fan que la situació sigui
“insostenible”. És per això que
demanen que aquest tram del
carrer passi a ser de plataforma
única per a vianants i que s’a-
profiti la reforma del Mercat de
l’Abaceria per tirar endavant
aquesta transformació. En pa-
ral·lel també volen que la Gene-
ralitat col·loqui una unitat mò-

bil que mesuri la contaminació
a la zona, ja que consideren que
la que hi ha a Gal·la Placídia és
massa lluny. 

D’altra banda, la Unió de
Botiguers té previst celebrar el
pròxim dissabte 5 d’octubre la
mostra de comerç de tardor, on
participaran una cinquantena
de negocis.

Els cotxes són una imatge habitual a la Travessera. Foto: Línia Gràcia

Els comerciants de la Travessera
pressionen per la contaminació

Mercats | Reformes a Lesseps i Llibertat
L’Ajuntament va anunciar fa unes setmanes que té previst fer dues reformes als mercats

de Lesseps i Llibertat relacionades amb l’estalvi energètic. En el primer cas es posarà
una instal·lació nova de clima i en el segon cas es faran millores a la mateixa instal·lació.

Aprovada una proposta per
taxar el comerç electrònic

IMPOSTOS4ERC va presentar
el 17 de setembre una proposta A
la Comissió d’Economia i Hisen-
da que demana crear una taxa per
a les plataformes de comerç elec-
trònic amb l’objectiu de “garantir
la justícia tributària i així poten-
ciar el comerç de proximitat”.

Durant la comissió, el regidor
d’ERC Jordi Castellana va afirmar
que el següent pas ha de ser “cre-
ar un grup de treball perquè de-
fineixi la taxa després de parlar-
ne amb els agents implicats”.
Castellana va afegir que “el co-
merç electrònic té moltes bondats
però també externalitats negati-
ves, i competeix amb el comerç de
proximitat” i va voler remarcar
que l’objectiu d’aquesta taxa ha de

ser “garantir que tots els models
de negoci, també l’electrònic,
aportin recursos a la ciutat”. La
proposta  va tirar endavant amb
els vots favorables de la mateixa
ERC, el PSC, Barcelona En Comú
i Junts per Catalunya. Cs es va
abstenir i el PP i BCN Canvi hi van
votar en contra.

“TAXA BALLARÍN”
De fet, durant la comissió, l’actual
regidora de Comerç, Montserrat
Ballarín, es va alinear amb ERC
però també va voler presumir
d’haver proposat el mateix durant
la campanya electoral. Ballarín va
treure pit amb raó, ja que el PSC
ja va parlar de la ‘taxa Ballarín’
abans de les eleccions.
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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
Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.graciabotiguers.comwww.facebook.com/GraciaBotiguers

5 d’octubre, botigues al carrer

La segona sortida
El pròxim dissabte 5 d’oc-
tubre celebrarem la se-
gona i darrera de les
nostres sortides al carrer, la
de la tardor. Com és habi-
tual, el tram de la traves-
sera compès entre Torrent
de l’Olla i Gran de Gràcia
s’omplirà de paradetes, ac-
tuacions musicals i activi-
tats perquè tots, petits i
grans, pogueu gaudir.

Entre les 10 del matí i
dos quarts de 10 de la nit,
els nostres associats mun-
taran carpes per exhibir els
seus productes de tempo-
rada, per liquidar estocs i fer
ofertes d’altres i per donar-

se a conèixer. De fet, ja us
podem anunciar que al-
guns dels darrers comerços
que s’han unit a la família
de l’eix participaran en
aquesta edició de les boti-
gues al carrer! I com ja va
passar en l’edició de pro-
mavera, els establiments de
restauració us sorprendran
amb les seves propostes.

A més, i com passa
sempre,  els personatges
Disney ens visitaran i hi
haurà inflables perquè els
més menuts també puguin
gaudir d’allò més d’a-
questa jornada. No us la
podeu perdre!

líniagràcia.cat
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Esports

Tres empats i dues derrotes.
L’Europa de David Vilajoana és,
de moment, l’únic equip del grup
5 de Tercera Divisió que encara
no ha aconseguit cap victòria en
les cinc primeres jornades. De fet,
fins i tot l’Igualada (cuer amb els
mateixos punts que els escapu-
lats) ha aconseguit un triomf, de
manera que els homes de Vila-
joana voldran trencar aquesta
mala ratxa de resultats en el dar-
rer enfrontament del mes, el prò-
xim diumenge 29 al migdia con-
tra el Cerdanyola FC.

De fet, en la roda de premsa
posterior a la derrota que l’e-
quip va patir a Figueres (3-1), el
tècnic va dir que cal una sacseja-
da. “No es poden deixar les coses
com estan i per tant el que hem
de fer és canviar. Buscaré la gent

que cregui el mateix per capgirar
la situació”, va afirmar.

Després d’aquest partit al
Nou Sardenya contra el conjunt
del Vallès Occidental, els de Vi-
lajoana afrontaran els reptes del
mes d’octubre. Els escapulats
afrontaran el primer derbi de la
temporada a l’Energia contra el
Sants el 6 d’octubre, rebran el
Santfeliuenc i visitaran l’Horta.

ZERO DE SIS
L’equip, doncs, busca un canvi de
tendència, cosa que també passa
al sènior femení, que no ha sumat
cap punt en les dues primeres jor-
nades Primera Nacional. Des-
prés de la golejada contra l’Es-
panyol B (0-7) i la derrota per la
mínima contra el Sangra (1-0), l’e-
quip tancarà el mes el dia 29 vi-
sitant el camp del Balears FC.

L’equip va tornar de Figueres sense puntuar. Foto: Àngel Garreta / CEE

L’Europa vol sumar la primera
victòria contra el Cerdanyola

» Els de Vilajoana són els únics de Tercera que encara no han guanyat
» El primer equip femení enllaça dues derrotes en l’inici de la lliga

Els sèniors del Cata, a punt
per començar la temporada

Aquest curs, per pri-
mer cop en molts
anys, el CN Catalu-
nya pot presumir que

els seus dos sèniors són de Divi-
sió d’Honor. El primer equip
masculí debutarà en una nova
campanya a la màxima categoria
abans que s’acabi el mes, mentre
que una setmana més tard serà el
torn del conjunt de Gabi Egedi.

Els de Xavi García es posaran
en marxa el pròxim dissabte 28
a la piscina Sant Jordi contra el
Navarra i afrontaran un curs pe-
culiar: la participació d’11 equips

farà que cada jornada un dels
clubs descansi. Els primers rep-
tes de l’octubre seran la visita al
CN Barcelona o el primer derbi a
casa contra el CN Sant Andreu.

Per la seva banda, el sènior fe-
mení tornarà a la màxima cate-
goria estatal després de 16 anys
sense fer-ho i s’estrenarà el dis-
sabte 5 d’octubre a Can Toda en
un derbi contra el CN Sant An-
dreu. El club ha aprofitat aquest
mes per acabar de perfilar la
plantilla d’Egedi amb incorpora-
cions com Susana Díaz, Lídia
Casado o Ángela Ruiz.

Torna el bàsquet 
per als Lluïsos i el Vedruna

BÀSQUET4Les lligues de bàs-
quet tornen a posar-se en marxa
i, per tant, els Lluïsos i el Vedru-
na ja han acabat les seves èpoques
de proves. En aquest curs 2019-
20 els dos equips tornen a estar
en categories diferents.

Els Lluïsos s’han guanyat la
condició d’aspirants a l’ascens en
una Copa Catalunya que co-
mençaran el diumenge 29 a les sis
de la tarda rebent la visita del CB
Granollers. El primer partit a
domicili del conjunt blau també
serà el primer derbi, amb el viat-
ge a la pista de la UE Horta.

Per la seva banda, el Vedruna
es posarà en marxa en la Prime-
ra Categoria el dissabte 28 a tres
quarts de sis de la tarda rebent la
visita dels Escolapis de Sarrià.

RETORN DEL VILA DE GRÀCIA
La recta final de l’estiu, a més, ha
portat una bona notícia: el retorn
del torneig Vila de Gràcia, recu-
perat per la Plataforma de Bàs-
quet Gràcia. El campionat va re-
unir els Lluïsos, el Claror, el Cla-
ret, el Vedruna, el Coll, el Peda-
gògium i la Salle als pavellons Jo-
sep Comelles i el de Penitents.

Pau Arriaga
GRÀCIA

Derbi per començar el curs:
Gràcia FSC contra Barnasants

La temporada comen-
çarà amb un derbi per
al Gràcia Futbol Sala
Club. El conjunt ta-

ronja, que aquest curs fa un pas
enrere i jugarà a la Divisió d’Ho-
nor catalana, es posarà en mar-
xa amb un enfrontament a la
Bàscula contra el Barnasants el
pròxim dissabte 5 d’octubre a
partir de les quatre de la tarda.

L’afició podrà gaudir per pri-
mer cop amb els seus una set-

mana més tard, el dissabte 12 del
mes que ve, en un altre derbi (en
el grup 2 de la categoria hi ha for-
ça equips de la ciutat) contra el
CFS Eixample.

La primera volta de la com-
petició s’acabarà el 25 de gener
de l’any que ve (ja s’hauran jugat
tres partits durant l’any 2020),
mentre que la temporada  2019-
20 arribarà a la seva fi l’últim cap
de setmana del mes de maig
amb un partit a la Sagrera.

Atletisme | La ciutat correrà per la patrona diumenge 29
El pròxim diumenge 29, més tard del que sol ser habitual, es disputarà la Cursa de la Mercè, 
que en aquest 2019 arriba a la seva 41a edició. La prova proposarà als atletes un recorregut
de 10 quilòmetres per alguns dels carrers i espais més emblemàtics del centre de la ciutat.
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Amb més de 80 anys, Edna O’Brien ha
viatjat a Nigèria diversos cops per co-
nèixer i escoltar algunes de les noies que
van ser segrestades per Boko Haram. D’a-
quests viatges sorgeix La noia, una no-
vel·la que narra l’empresonament i la fu-
gida a través del bosc de la Maryam, així
com els obstacles que haurà de superar
quan torni a casa amb un fill de l’enemic.

Llibres

La noia
Edna O’Brien

Casa de nines, el clàssic d’Ibsen, acaba
amb Nora Helmer deixant la seva famí-
lia per començar una nova vida. A Casa
de nines, 20 anys després, de Lucas Hnath,
la Nora torna a casa i haurà de defensar
les seves decisions. Emma Vilarasau i Ra-
mon Madaula protagonitzen aquesta
obra, dirigida per Sílvia Munt.

Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Casa de nines, 20 anys després
Lucas Hnath

Una dècada després de la ruptura d’Oa-
sis, Liam Gallagher ha estrenat el seu se-
gon àlbum sense el seu germà. Sota el tí-
tol Why Me? Why Not., el britànic ofereix
catorze cançons amb elements que re-
corden al so de la mítica banda de rock
dels noranta, però també al seu primer
treball en solitari, As You Were, publicat
l’any 2017.

Música

Brad Pitt es posa a la pell de l’astronau-
ta Roy McBride en la seva darrera pel·lí-
cula. El protagonista d’Ad Astrava perdre
el seu pare, l’astronauta més famós de
tots els temps, en una missió sense retorn
per trobar vida intel·ligent a l’espai. Vint
anys més tard, Roy decideix emprendre
un viatge a Neptú per trobar-lo i enten-
dre què va fallar dues dècades enrere.

Pelis i sèries

Ad Astra
James Gray

Why Me? Why Not.
Liam Gallagher

Fira del Llibre d'Ocasió
Des del 20 de setembre, el Passeig de Gràcia de Barcelona

acull la Fira del Llibre d’Ocasió, Antic i Modern, que s’allarga-
rà fins al 6 d’octubre. És la 68a edició d’aquesta proposta or-
ganitzada pel Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, que
ofereix al públic general la possibilitat d’aconseguir exem-
plars difícils de trobar. Hi participen fins a 36 llibreries, que

aporten clàssics en diverses llengües, edicions antigues i, fins
i tot, llibres exhaurits. Aquest any, la fira inclou l’exposició ‘Les
publicacions del folklore a Catalunya’, que es pot visitar cada

dia, i una xerrada sobre el mateix tema, que es farà el dia 3.

Des que va sortir de l’acadèmia d’Operación Triun-
fo 2017, Alfred García no s’ha aturat ni un mo-

ment. El concurs va acabar el febrer de 2018 i, en
poc més d’un any i mig, el cantant del Prat de Llo-
bregat ha representat Espanya a Eurovisió, ha es-

trenat el seu primer disc, 1016, i ha recorregut una
trentena de ciutats amb la seva gira. Per això,

aquest mes de setembre ha admès que aviat es
prendrà un descans de la música. Abans, però, ha

preparat unes quantes sorpreses per als seus fans.
L’artista ha anunciat una reedició del seu àlbum

amb un curtmetratge, El Círculo Rojo, i quatre can-
çons noves, entre les quals n’hi haurà una amb Al-

guer Miquel, vocalista de Txarango, i una altra
amb el raper Rayden. A més, ha fet una nova ver-

sió de Londres, un dels temes de 1016, en col·labo-
ració amb el grup Miss Caffeina. Tot plegat es po-
drà veure en el seu concert final de gira, que tin-

drà lloc el 9 de novembre al Sant Jordi Club.

A L F R E D  G A R C Í A

ÉS FAMÓS PER... Haver concursat a OT 2017 i a Eurovisió
El seu primer disc, ‘1016’, ha augmentat la seva popularitat

Famosos

Anunciar que es prendrà un descans
S’acomiadarà del públic al Sant Jordi Club

Barreja de comprensió i tristesa
Els fans lamenten l’aturada, però es mostren comprensius

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

QUI ÉS?

| FIFA 20
EA Sports estrena FIFA 20, l’entrega anual del videojoc més famós entre els amants del futbol. A més

d’oferir més realisme, FIFA inclou novetats com Volta, un mode de joc per practicar el futbol de carrer. 
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DIVENDRES 4 D’OCTUBRE
19:00 El grup GEROME s’encarregarà d’un dels

primeres concerts del mes que ve. Entrada gra-
tuïta, aforament limitat. / Centre Cívic El Coll
- La Bruguera.

DILLUNS 30 DE SETEMBRE
10:00 Per tancar el mes se celebrarà la prime-

ra de les tres Antenes Cibernàrium anome-
nades Pràctica amb el teclat i el ratolí, pensades
per a usuaris novells d’ordinadors. / Centre Cí-
vic La Sedeta.

A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE
18:30 El primer dimarts del mes que ve es po-

sarà en marxa Guarda i organitza les teves fo-
tos, amb el professor Jaime Rodríguez. El preu
total dels dos mesos serà de 67,14 euros. / Cen-
tre Cívic La Sedeta.

FINS AL 28 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Des del passat dia 6 es pot visitar

la mostra Col·lectiva de fotografia, prepara-
da de forma  conjunta per diversos veïns i veï-
nes del barri del Coll. / Centre Cívic El Coll -
La Bruguera.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Estructures i ànimes, una mostra amb

imatges de Jaume Cosialls, es pot visitar a la
carpa del mercat fins a finals del mes que ve.
L’entrada és gratuïta. / Carpa del Mercat de
l'Abaceria Central.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
17:30 Sucs de fruita serà el nom de l’activitat in-

closa dins la programació que oferim a les fa-
mílies amb infants inscrits trimestralment. /
Centre Cívic El Coll - La Bruguera.

DIMECRES 9 D’OCTUBRE
11:00 Ossets, animalons i emocions serà el

nom d’una de les primeres cites del cicle Lle-
tra petita - El racó dels pares. Primeres passes
del mes que ve. Coordinarà Montserrat Dul-
cet. / Biblioteca Jaume Fuster.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
18:00 Partit de waterpolo de la primera jorna-

da de la Divisió d’Honor masculina entre el
CN Catalunya i el Waterpolo Navarra. / Piscina
Sant Jordi.

La llibreria dels herois és una obra de
teatre que fa una reflexió sobre el bull-
ying en la nostra societat. / Sala Cafè
Teatre del Teatreneu Multisales.

‘La llibreria dels herois’,
una reflexió sobre el bullying

Tots els dissabtes a les 17:00

Muntsa Holgado, de Cuinant Cultures,
serà l’encarregada de coordinar el
curs de cuina anomenat Lassanyes, ca-
nelons i raviolis. Cal inscripció prèvia.
/ Centre Cívic La Sedeta.

Un taller per aprendre a
preparar lassanyes i raviolis
Des del 9 d’octubre a les 19:15

Hamish Hawk i Charlie Cunningham se-
ran els protagonistes del primer doble
concert del mes que ve. Les portes del
recinte s’obriran a dos quarts de nou.
/ Centre Artesà Tradicionàrius.

Hamish Hawk i Charlie 
Cunningham, al CAT

Diumenge 6 d’octubre a les 21:00

Partit de futbol de la sisena jornada del
grup 5 de Tercera Divisió entre el CE Eu-
ropa i el Cerdanyola FC. / Camp mu-
nicipal Nou Sardenya.

Un Europa en hores baixes
rep la visita del Cerdanyola FC
Diumenge 29 de setembre a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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