
Difusió controlada per OJD-PGD | redacció: 93 458 87 80– liniagracia@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517– publicitat@comunicacio21.com

Novembre 2019 · Núm. 149 · liniagracia.cat 

líniagràcia10 anys

ADDICCIÓ AL JOC pàg 3

Tres persones relaten el seu
cas mentre l’Ajuntament vol
limitar els locals d’apostes

UN ANY DESPRÉS pàg 15

El futur de les cases
d’Encarnació encara 
no està resolt

JORNADA FESTIVA pàg 14

Mobilització veïnal per
protegir l’antic taller 
de Juli Vallmitjana

“ÉS UN GREUGE” pàg 18

Barcelona Comerç vol
més llums de Nadal
als eixos dels barris

ESPORTS pàg 20

L’Europa de David Vilajoana
segueix en ratxa i té la 
zona del ‘play-off’ a tocar

Polèmicapel desnonament 
denou famílies a la Salut

El Sindicat d’Habitatge de Vallcarca denuncia que els afectats van firmar un contracte de lloguer fals pàg 14

ERC guanya el 10N al districte 
i JxCAT s’enfila fins al segon lloc



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517Novembre 2019

| 2

líniagràcia.cat



3 | 

líniagràcia.catNovembre 2019Reportatge

“Vaig arribar a empenyorar l’a-
nell del meu casament per seguir
jugant”. Qui pronuncia aquestes
paraules és en Jordi, un dels as-
sistents a les trobades que l’as-
sociació Jugadors Anònims ce-
lebra a Barcelona de forma men-
sual. Hi van persones que són, o
han estat, addictes al joc. L’enti-
tat té un programa amb diferents
fases per tal de combatre aques-
ta addicció.

La trobada, a la qual assisteix
aquesta publicació, se celebra en
un local del centre de la ciutat. S’hi
reuneixen una quinzena de per-
sones, la majoria homes. En Jor-
di, que no arriba als 40 anys, se-
gueix explicant la seva història. Fa
sis anys que forma part de Juga-
dors Anònims i ha aconseguit es-
tar un any sense jugar després
d’haver patit una recaiguda. El
seu relat és dur. “M’hi vaig en-
ganxar per la màquina del bar.
També estava enganxat a les dro-
gues i a casa van començar a des-
aparèixer diners”, explica. 

La seva addicció al joc va pro-
vocar que es barallés amb els
seus pares. “Vaig estar cinc anys
enganyant la meva dona amb el
joc i quan la meva filla tenia un
any em vaig gastar tots els diners
del compte corrent”, afegeix. La
dona, explica, li ha fet costat d’en-
çà que va descobrir la seva ad-
dicció. “Tinc un deute de 40.000
euros però ara soc feliç. El joc ja
no em governa”, conclou.

“UNA MALALTIA MOLT BÈSTIA”
El segon testimoni és el de la
Maria, que té al voltant de 60
anys. Forma part de Jugadors
Anònims des del 2001 i fa set anys
que no juga. “El 2009 la meva ad-
dicció al joc es va disparar. Tam-

bé era alcohòlica”, relata. La Ma-
ria tenia una bona feina però va
perdre el control de la seva vida.
“Fa vuit anys estava desesperada.
Em va passar pel cap el suïcidi
perquè el joc té tres sortides: el
manicomi, la mort o la presó”, diu.

Aquesta dona, que explica
com l’autoengany modulava la
seva vida, defineix l’addicció al joc
com “una malaltia molt bèstia” i
recorda que li va costar més dei-
xar el joc que l’alcohol. “És més
subtil, no es veu”, afegeix. “Si no
hagués conegut el programa de
Jugadors Anònims, avui no seria
feliç. Vaig estar a l’infern”, diu
abans de rebre l’aplaudiment de
tots els assistents a la reunió.

La tercera i última intervenció
és la d’en Juan, que ronda els 65

anys. Forma part de Jugadors
Anònims des del 1995. A finals del
2013 va parar de jugar per sego-
na vegada i no hi ha tornat.  En el
seu cas el joc el va portar a la pre-
só amb una condemna de 12 anys.
Era director de compres d’un
ajuntament i durant molts anys va
finançar l’addicció robant diners
d’aquella institució. Va acabar a la
presó després que la seva dona en-
trés per la porta del garatge quan
ja havia penjat una corda per suï-
cidar-se. “La meva dona va evitar
el suïcidi, em va treure de la pre-
só i em va portar a Jugadors Anò-
nims. Abans no l’escoltava i ara ho
faig”, explica. “El joc és una ma-
laltia silenciosa i et fa fer coses in-
imaginables. Els meus fills tenen
40 i 30 anys però només en fa 10
que els conec. Abans no m’im-
portaven”, afegeix.

L’AJUNTAMENT ES MOU
La visita d’aquesta publicació a la
trobada de Jugadors Anònims
arriba pocs dies després que l’A-
juntament anunciés la suspensió
de llicències per obrir nous locals

de joc i apostes amb l’objectiu de
lluitar contra les addiccions.

Així doncs, durant un any no
es podran obrir nous locals d’a-
quest tipus. Durant aquest perí-
ode de temps, el govern munici-
pal redactarà una nova normati-

va per regular la implantació d’a-
quests establiments. A banda,
l’Ajuntament ha pres altres me-
sures per limitar la proliferació de
les cases d’apostes i de joc a tra-
vés d’internet. Algunes d’elles
són crear programes de preven-
ció, prohibir la publicitat d’apos-
tes a la xarxa de transports me-
tropolitans i a la via pública, mi-
llorar l’anàlisi de l’impacte del joc
en la salut o exigir mesures per
combatre les addiccions a les en-
titats i empreses que demanin

subvencions o contractes pú-
blics. Actualment a la ciutat hi ha
un total de 53 locals: 35 sales de
joc, 17 bingos i 1 casino.

JOVES ADDICTES
Aquesta publicació visita una
d’aquestes 35 sales de joc. És di-
vendres a les 11 del matí i ja hi ha
una desena d’homes jugant. A
aquesta hora no hi ha gent jove
però els dos treballadors de la
sala confirmen que en els últims
anys ha crescut molt la presència
del jovent a l’establiment. El mo-
tiu és el creixement de la popu-
laritat de les apostes esportives.
“Es reuneixen en grup aquí. Mi-
ren els partits mentre aposten.
També aposten des de casa però
aquí passen la tarda i tenen el
partit i la beguda gratis”, expli-
quen els dos treballadors. “És un
procés de socialització. Tren-
quen la soledat de fer-ho des de
casa”, afegeixen. D’aquests joves,
a la trobada de Jugadors Anò-
nims no n’hi havia cap. Segura-
ment, però, només és qüestió de
temps que alguns d’ells hi acabin.

Albert Ribas
BARCELONA

» Línia Gràcia assisteix a una reunió de Jugadors Anònims on tres persones relaten el seu cas
» L’Ajuntament suspèn les llicències per obrir nous locals de joc per redactar una nova normativa

L’Ajuntament ha suspès durant un any l’obertura de nous locals de joc i apostes per fer una norma nova. Foto: Albert Ribas

Actualment a
Barcelona hi ha 53
locals: 35 sales de joc,
17 bingos i un casino

“El joc és una malaltia
silenciosa i et fa fer
coses inimaginables”,
afirma en Juan

“He estat a l’infern”
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La lupa

per Ramon Masvidal

Qüestió de prioritats

Teresa Pàmies, en un paràgraf del seu lli-
bre Quan érem capitans, explica una
conversa amb un company basc de les
joventuts comunistes al viatge que feien
als EUA l’any 1938 per recaptar fons per
a la causa republicana. En un moment
de la conversa, el basc digué a la Tere-
sa que la diferència entre un comunis-
ta basc i un de català era que ells són pri-
mer bascos que comunistes.

Quan serem lliures els catalans? No
ho sé, perquè en certa manera ens cre-
iem que ja ho som i no ho
som ni de bon tros, només
cal veure el panorama.

Recordo quan era jove, en
ple franquisme, les discus-
sions familiars de sobretaula
entre els partidaris d’en Macià,
d’en Companys o d’en Cambó.
Ara veig que absurdes que eren aquelles
discussions quan tots els catalans estàvem
sotmesos a una implacable dictadura que
no ens permetia quasi ni respirar.

Sembla que no hem après la lliçó,
malgrat estar veient aquesta falsa auto-
nomia amb una Generalitat i un Parla-
ment castrats i tutelats per un estat que
vol mantenir el poder central i centra-
litzador utilitzant el poder judicial, ja que
ara no queda bé utilitzar el poder mili-
tar com han fet al llarg de la història.

Tenim uns poders superiors que ens
humilien i ens aixafen i, mentrestant, po-
lítics i partits catalans jugant a dretes, es-

querres, anarquistes, liberals... com si ja
fóssim un estat sobirà, amb l’agreujant
que dins de casa nostra s’ha tornat a des-
envolupar un lerrouxisme que ha pro-
piciat que una part de la població que viu
al territori s’hagi tornat anticatalana. 

Quan un passa una malaltia greu s’a-
dona que la prioritat en aquell mo-
ment crític de la malaltia és sortir-se’n
i recuperar la salut, i no t’amoïnen altres
problemes que et poden afectar encara
que siguin importants.

Ja sé que alguns em direu que els
problemes existeixen i no ens en podem
oblidar del tot, però us dic en primer lloc
que els problemes i dèficits que pateix el
nostre territori no s’han generat els
darrers anys, sinó que venen de més llu-
ny i són fruit d’un tracte diferencial i dis-
criminatori que rebem de l’estat al qual
pertanyem. I, en segon lloc, que aquest
estat (mani qui mani) no ha tingut mai
ganes de revertir la situació.

El senyor Fernández del PP va dir
l’altre dia al Parlament que Catalunya no
té dret a la independència perquè no és
una colònia. Doncs sí que ho és, i l’hi do-

naré dues raons: una, perquè vàrem ser
annexionats al “Reino de España” en un
tractat (Utrech 1713) on no vàrem tenir
ni veu ni vot i, dues, perquè l’estat ens
manlleva un 8% del PIB cada any quan
l’ONU considera colònia un territori
quan l’aportació a la metròpoli és su-
perior al 6%.

Ara, catalans i altra gent que viu i es-
tima aquesta terra tenim una missió
prioritària que és recuperar la llibertat.
Això vol dir recuperar la sobirania na-

cional que permet, en primer
lloc, administrar el total dels
ingressos fruit del treball
dels seus habitants i decidir
com i a què es destinen i
quin grau de solidaritat vo-
lem tenir amb altres pobles.

També em direu alguns
que el món és cada cop més “interde-
pendent”. D’acord, però aquesta cessió
de sobirania a institucions supranacio-
nals, com pot ser la UE, es fa amb trac-
tats prèvia negociació i respon a la so-
lució de problemes globals que un estat,
sigui gran o petit, no té capacitat de re-
soldre, i no es posen en problemes do-
mèstics, com per exemple quina llengua
has de parlar.

No sé si ha quedat prou clar quina
és la prioritat: construir la casa de la
llibertat abans que discutir el color de
les cortines i, en tot cas, la roba bruta
es renta de portes endins.

La prioritat és construir la casa 
de la llibertat abans que discutir 

el color de les cortines

Ahir van banalitzar la
porta del Menjador so-

lidari del Gregal @Men-
jadorGregal. Denunciem aquest acte i
també la presència creixent del feixis-
me als nostres barris. El menjador fa
una tasca importantíssima i volem
aprofitar aquests fets per posar en re-
lleu tot allò que fa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Blai Gumí, un cata-
là de 23 anys, ha obtin-

gut la plaça de solista
de contrabaix a la Bayerische Staatso-
per. És una notícia d’una volada extra-
ordinària. Els mitjans en faran la difu-
sió que mereix? Ho llegirem correcta-
ment els responsables de la cultura i de
l’educació del país?

Un dels criteris ob-
jectius per determinar

que un règim és autori-
tari i demòfob és el fet que s'atribu-
eixi el poder de limitar la llibertat
d'expressió per motiu "de seguretat
nacional". És censura directa i arbi-
trària. És despotisme. És l'Espanya en-
follida.

Catalans, no parleu en
català als nouvinguts.

Es veu que és racista, clas-
sista i colonitzador. Ho podeu fer en
castellano, que és la llengua pura, que
mai no s'ha imposat a ningú i que tot-
hom sap o ha après amb gran plaer i de
forma totalment natural. Un regal dels
déus.

@LaMitjons@Joanlluislluis@eixpereiv @edmoncolomer

Els semàfors

Protegim l’interior d’illa
La plataforma Protegim l’interior d’illa
va organitzar el 9 de novembre una ruta
teatralitzada per reivindicar que se salvi

l’edifici on hi havia hagut el taller de
Vallmitjana. L’edifici està afectat pel

projecte d’obertura del carrer de l’Àngel. 
pàgina 14

Barcelona Comerç
L’entitat que agrupa els eixos comer-

cials dels barris ha celebrat recentment
el sopar del seu 15è aniversari. D’altra
banda, la Fundació ha reclamat a l’A-

juntament més il·luminació nadalenca a
les zones comercials més perifèriques. 

pàgines 18 i 19

Ajuntament
L’Ajuntament ja té preparada la partida
per a l’expropiació de les cases d’Encar-
nació, que seria d’uns 9 milions d’euros.
La propietat, però, diu que ara mateix
no té sentit parlar de xifres i deixa clar

que no renuncia al projecte immobiliari. 
pàgina 15
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Gràcia rebutja amb força
la sentència del Suprem1

2
La llibreria La Memòria 
se salva gràcies a dos clients

Aragonès: “Amb la sentència,
la democràcia a l’Estat espanyol ha mort”

A Gràcia es cometen menys 
del 5% dels delictes de la ciutat

Aturen el desnonament d’una 
família a la Travessera de Gràcia

El + llegit líniagràcia.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Existeix una perversa tendència,
per part d’algunes institucions de
l’Estat, de banalitzar el terrorisme,
confiant fer passar bou per bèstia
grossa i així poder tirar pel dret, ac-
tuant a conveniència per poder re-
primir les accions de manifesta-
cions i protestes independentistes.
Un exemple: un tribunal de l’au-
toanomenada justícia espanyola
condemna a quatre anys de presó,
per delicte d’odi, un ciutadà que es
va alegrar de la mort d’un torero en
una plaça de Terol. L’anomalia no
té límits, s’ha desbocat!

Fins a quin punt s’ha arribat
que el senyor Robert Manrique,
víctima de l’atemptat de l’Hiper-
cor, hagi dit això: “No m’agraden
els actes vandàlics, però no són
terrorisme. No es pot banalitzar el
dolor per rapinyar quatre vots”. 

També hem patit la banalit-
zació del feixisme de Vox. Se’ls ha
donat cobertura mediàtica, s’ha
minimitzat el seu ideari neofalan-
gista, homòfob, racista, masclista
i catalanòfob. Aitor Esteban del
PNB, després d’un debat a la tele-
visió, es va negar a donar la mà a
Espinosa de los Monteros de Vox. 

L’autoesbombada justícia es-
panyola va pendent avall, cap al
precipici de l’arbitrarietat abso-
luta. S’està fent l’harakiri i, el que
és més greu, no se n’adonen!

A quants taxistes, pagesos, es-
tibadors, controladors aeris, tre-
balladors de drassanes i miners
que han cremat cotxes, conteni-
dors, pneumàtics i tallat carrete-
res i vies de tren i han col·lapsat
aeroports els ha aplicat l’Audièn-
cia Nacional la llei antiterrorista? 

Ah! Però no eren indepen-
dentistes catalans, i aquests sí que
no tenen perdó.

Banalitzar
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

El propietari d’una bici robada l’ha recuperat gràcies als Mossos
després de veure-la a Wallapop. Així ho ha explicat recentment
El Periódico, que detalla que un policia de paisà es va fer passar

per amic del propietari en la cita amb la lladre per recomprar el ve-
hicle. És un exemple més dels fraus a l’empara d’internet.

Una família de Palamós ha aconseguit inscriure la seva filla
amb el nom de Pau després de la negativa que es va tro-
bar al registre civil de la Bisbal de l’Empordà. Des del jut-

jat de Palamós argumentaven que la llei no ho permetia, però fi-
nalment hi han donat llum verda.

Set de cada deu conductors no saben canviar una roda i el 60%
no sap reaccionar davant de situacions imprevistes a la carrete-
ra. Són dades d’un estudi de l’Associació Professional d’Empre-

ses Formadores en Seguretat Vial (Formaster), que també indiquen
que el 90% dels conductors no ha llegit mai el manual del seu cotxe.

Almenys tres tones de cocaïna del narcosubmarí enfonsat
recentment a Galícia ja han estat descarregades per efec-
tius policials després de reflotar la nau. La quantitat de

droga que transportava podia superar els 100 milions d’euros
al mercat negre.

L’exjugador del Barça Samuel Eto’o s’ha convertit en estudiant
de Harvard. L’exfutbolista estudiarà un grau en administració
d’empreses a la prestigiosa universitat nord-americana. És per

això que Eto’o es traslladarà a viure a Boston. Tot plegat després
d’haver muntat una casa d’apostes al Camerun. 

A les xarxes

@chelodelagarza: Ya me imagino a
Trump pidiéndole a su staff: “Rápido, ha-
gan un fotomontaje del póster de Rocky
con mi cara. Se viene un tweet genial!

@jordiPuignero: El decret que pretén
però no aturarà "la #RepúblicaDigital" per-
metrà intervenir Internet i les comunica-
cions dels ciutadans sense ordre judicial. 

#155Digital

@10ClaraVila: Han passat 48 hores i ja
ningú se'n recorda. No som res important,
aquest és el problema. Continuem sent
invisibles a ulls de la societat. #25N.

#EnsMaten #RockyTrump

Ales trencades
per Mari Carmen Lozano

A fora plou i a dins també. La por-
ta s’obre i ella comença a tremo-
lar. El got d’aigua rellisca tren-
cant-se en mil trossets on veu re-
flectida la por. Sent com avança
pel passadís l’olor agre de begu-
da. Les petjades són cada cop
més sonores. Només obrir la
porta de la cuina, li pregunta si li
ha comprat l’escuma d’afaitar. La
dona fa un esforç perquè la veu
li surti del coll i li respon que no
se n’ha recordat. Ell li crida que
no serveix per a res. Amb la mà
dura, fa un cop a la taula i llença
el dinar a terra. Ella s’ajup per re-
collir la destrossa i ell ho aprofi-
ta per llançar-se-li a sobre, aga-
far-la pels cabells i amenaçar-la
dient-li que mai més es torni a ob-
lidar de les seves comandes.

I així la llar en mans del mal-
tractador es converteix en un
camí ple de mines a punt d’es-
clatar. Elements domèstics con-
vertits en armes llancívoles i
punxants. La casa ha deixat de ser
un lloc acollidor i segur per trans-
formar-se en un infern on l’ho-
me violent llança els plats a ter-
ra, posa les mans al coll o a la
cara, crida, insulta... deixant les
seves empremtes fora i dins del
cos de la dona.

L’article 1 de la llei de violèn-
cia de gènere assenyala que la vio-
lència de gènere no és un pro-
blema que afecta només l’àmbit
privat, sinó que també es mani-
festa públicament com el símbol
més inhumà de la desigualtat

existent a la nostra societat. Una
violència que es dirigeix sobre les
dones pel fet mateix de ser dones,
per ser considerades pels seus
agressors faltes dels drets mínims
de llibertat, respecte i capacitat de
decisió.

L’educació és l’eina primor-
dial en la prevenció de la vio-
lència de gènere perquè és l’ú-
nica que pot canviar les ments
dels éssers humans. Cal intro-
duir en les nostres escoles el va-
lor de la igualtat entre sexes i el
rebuig decidit a la violència de
gènere i a qualsevol forma de
violència física o psicològica.
Si tenim en compte que l’esco-
la és un dels contextos de so-
cialització més importants per
a la creació de la pròpia identi-
tat, dels nostres ideals i objec-
tius, s’ha de treballar perquè des
del professorat, les famílies i el
propi alumnat s’informi de qual-
sevol forma de violència que es
pugui detectar per tal de poder
frenar-la i aturar-la.

Des del terra la dona mira
cap al passadís fosc i allunyat,
sent el seu cos i els seus peus dè-
bils i cansats, però sap que si
aconsegueix aixecar-se i córrer
podrà fugir de l’infern. Enrere
quedaran la culpabilitat, la ver-
gonya, la indefensió, la intimi-
dació, les amenaces, les triste-
ses, la solitud... Podrà salvar-se
i volar. Ser una dona lliure,
sense pors, respectada i feliç. A
fora fa sol i a dins també.
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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Les eleccions al Congrés del
passat 10 de novembre van tenir
a Gràcia el mateix guanyador
que les del 28 d’abril: ERC. Els
republicans, amb Gabriel Rufián
com a cap de llista, van aconse-
guir tornar a ser la força més vo-
tada, tot i que van perdre més de
3.500 vots. Van passar dels
19.561 de l’abril (28,4%) a
15.986 (24,4%). Percentual-
ment, la caiguda va ser de qua-
tre punts.

El segon lloc, en aquesta oca-
sió, va ser per a JxCAT, que va
aconseguir quedar per davant de
Catalunya En Comú, que havia
estat la tercera força més votada
a l’abril, i del PSC, que el 28A va
ocupar el segon lloc del podi. La
formació independentista, amb
Laura Borràs al capdavant, va
aconseguir créixer uns 700 vots.
Va passar de 10.259 suports
(14,8%) a 10.976 (16,8%), cosa
que li va permetre passar del
quart lloc de l’abril al segon.
Aquests bons resultats li van
permetre guanyar per molt poc
als comuns, que tenien com a
cap de llista Jaume Asens. Ca-
talunya en Comú, igual que ERC,
va veure com disminuïa el suport

dels veïns, ja que van passar
dels 11.828 vots del 28A a
10.664. Això els va implicar pas-
sar d’un suport del 17,2% a un
del 16,3%.

Fora del podi, la primera
força va ser el PSC, que tenia Me-
ritxell Batet com a cap de llista.
De la mateixa manera que ERC
i Catalunya En Comú, els socia-
listes també van perdre suports,
més de 2.600. El 28A en van ob-
tenir 12.107 i en aquesta ocasió

van caure fins als 9.943. La bai-
xada va ser d’una mica més gran
de tres punts, ja que van passar
del 17,6% al 14,4%.

El segon partit que va anar a
l’alça, després de JxCAT, va ser
el PP, amb Cayetana Álvarez de
Toledo encapçalant la llista de
Barcelona. Els populars van
mantenir el sisè lloc i van acon-
seguir 4.196 vots (6,4%), quan a
l’abril es van quedar en 2.889 su-
ports (4,2%). Qui també va mi-
llorar resultats va ser Vox, tot i
que el seu creixement va ser
molt modest. Va guanyar una

mica més de 600 vots  –de 1.498
a 2.132– que li van implicar un
suport del 3,3%.

BON RESULTAT DE LA CUP
D’altra banda, cal destacar la
irrupció de la CUP, que es pre-
sentava en unes eleccions es-
panyoles per primera vegada. La
formació de l’esquerra indepen-
dentista, amb Mireia Vehí com
a número 1 de la llista de Barce-
lona, va treure uns resultats for-
ça bons i va aconseguir reunir
7.280 vots, que van representar
l’11,1% dels suports. Aquestes
xifres li van permetre ser el cin-
què partit més votat, per davant
del PP, Ciutadans i Vox.

El gran perdedor de la nit, tal
com li va passar a tot l’Estat, va
ser Ciutadans. El partit taronja,
amb Inés Arrimadas liderant la
llista de Barcelona, va patir una
davallada al districte i va perdre
uns 3.000 vots respecte de l’a-
bril. Va passar de 5.536 (8%) a
2.566 (3,9%), cosa que li va su-
posar caure fins al setè lloc venint
del cinquè.

Per últim, remarcar que en
aquests comicis la participació
en el districte va ser del 76,4%
 –la tercera més alta dels 10 dis-
trictes només per darrere de
Sarrià-Sant Gervasi i les
Corts–, mentre que a l’abril
havia estat del 80,9%.

Victòria a la baixa d’ERC
» Els republicans, tot i perdre vots, van guanyar les eleccions espanyoles del 10N al districte

» JxCAT va passar del quart lloc al segon i el PSC i Catalunya En Comú també van perdre suports

Albert RIbas
GRÀCIA

Gràcia va ser un dels districtes on ERC va tornar a guanyar les eleccions al Congrés. Infografia: Línia Gràcia

RESULTATS4Pel que fa als
resultats dels barris, ERC, tal
com ja havia passat a l’abril,
va  aconseguir tenyir-los tots
de groc, ja que va ser la força
més votada a Vallcarca i els
Penitents, el Coll, la Salut, la
Vila de Gràcia i el Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova.

La formació republicana
va obtenir el millor resultat al
Camp d’en Grassot i Gràcia
Nova, on va obtenir un suport
del 25,9%. JxCAT, per la seva
banda, va ser el segon partit
més votat a Vallcarca i els Pe-
nitents, a la Salut i al Camp
d’en Grassot i Gràcia Nova.
On va tenir el percentatge
més alt de vots, el 18,3, va ser
a la Salut. A la Vila de Gràcia
va ser la tercera i al Coll la
quarta.

En el cas de Catalunya En
Comú, van ocupar el segon
lloc a la Vila de Gràcia, on
van firmar el seu millor re-
sultat (18,5%), i el tercer lloc
al Coll,  i el quart a Vallcar-
ca i els Penitents, a la Salut i
al Camp d’en Grassot i Grà-
cia Nova.

Pel que fa al PSC, va fir-
mar el seu millor resultat al
barri del Coll (18,8%), on va
ser el segon partit més votat.
A Vallcarca i els Penitents i a
la Salut va ser tercer, al Camp
d’en Grassot i Gràcia Nova va
ocupar el quart lloc i en el cas
de la Vila de Gràcia es va ha-
ver de conformar amb el cin-

què lloc, ja que la CUP li va
passar per davant per només
una dècima.

I és que va ser a la Vila de
Gràcia on la CUP va treure els
seus millors resultats, ja que
el suport que va rebre es va
enfilar fins al 13,4%. De fet,
aquest va ser el millor resul-
tat del partit de l’esquerra in-
dependentista entre tots els
barris de la ciutat. 

Els cinc barris, tenyits
de groc una altra vegada

13,4%
La CUP va obtenir
a la Vila el seu millor
resultat d’entre tots
els barris de la ciutat

La participació 
va ser del 76,4%,
la tercera més alta
dels 10 districtes
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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 49

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

Nova recollida d’aliments

‘Cracks’ i solidaris
Des del passat 14 de no-
vembre (i fins al dia 14 del
mes que ve) està en marxa
una nova edició de la cam-
panya solidària de recollida
d’aliments per al Nadal que
impulsem des de la Unió de
Botiguers. Com ja va passar
l’any passat, l’exfutbolista
del Barça Edmílson Moraes
s’implica en la iniciativa,
però aquest any l’eix ha
aconseguit fitxar un altre
‘crack’ que també va vestir la
samarreta blaugrana: l’exca-
pità José Mari Bakero.

De fet, durant les prin-
meres setmanes del mes
tots dos van visitar algunes
de les 13 botigues que han
col·locat les caixes perquè la

gent deixi els aliments (es
demanen productes de pri-
mera necessitat) i van
aplaudir la iniciativa.

El dia 14 del mes que ve,
tot el que es recapti es por-
tarà a la carpa del Mercat de
Nadal i, a partir d’aquell dia,
la Unió de Joves Gitanos de
Gràcia, una altra de les asso-
ciacions que any rere any
s’implica en aquesta cam-
panya, s’encarregarà de dis-
tribuir els aliments perquè
no hi hagi ningú que no tin-
gui un Nadal digne.

Des de l’eix volem donar
les gràcies a les entitats
col·laboradores i a la presi-
denta de la Fundació Edmíl-
son, Siméia Moraes.
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HABITATGE4El desnonament
d’un total de nou famílies d’un
bloc situat al número 26 del carrer
Mare de Déu de la Salut va acabar
el passat 25 de novembre amb
una persona detinguda i diversos
investigats.

Els fets van tenir lloc quan  un
grup de persones van intentar im-
pedir l’accés a la comitiva judicial,
cosa que va provocar la interven-
ció dels Mossos d’Esquadra. Va
ser en aquell moment quan la ten-
sió va anar en augment i alguns
dels manifestants es van enfron-
tar als agents. El detingut està acu-
sat de resistència i atemptat con-
tra els agents de l’autoritat i les al-
tres persones investigades ho es-
tan per desobediència.

POSSIBLE ESTAFA
Des del Sindicat d’Habitatge de
Vallcarca van denunciar que les
famílies desnonades, formades
per 26 persones –una d’elles em-
barassada– i quatre menors d’e-

dat, havien estat estafades. Segons
l’entitat, haurien firmat uns con-
tractes falsos amb un suposat
apoderat  de la propietat, que és
una congregació de monges, les
Germanes Eucarístiques de Nat-
zaret. Des del sindicat també van
explicar que els afectats havien
viatjat a Madrid dues vegades
per intentar arreglar la situació

però que la congregació els va dir
que no s’hi podia fer res. Fins i tot,
van afegir des de l’entitat, les fa-
mílies van plantejar una possible
compra però el preu que els van
proposar no era assumible.

El Centre d'Urgències i Emer-
gències Socials va allotjar 19
adults i dos menors de vuit famí-
lies diferents.

El desplegament policial va ser molt ampli. Foto: Twitter (@HabitatgeVKK)

Un polèmic desnonament a la
Salut acaba amb un detingut

» 26 adults i quatre menors van ser desallotjats, mentre el Sindicat
d’Habitatge de Vallcarca diu que les famílies van ser estafades

Mobilització per protegir
l’antic taller de Vallmitjana

URBANISME4Els veïns que in-
tegren la plataforma Salvem
l’Interior d’Illa, que s’oposen al
projecte d’obertura del carrer de
l’Àngel, van organitzar el passat
9 de novembre una marxa tea-
tralitzada per donar a conèixer
i reivindicar la història de l’ar-
genter i pintor Juli Vallmitjana,
que va tenir el seu taller d’orfe-
breria al carrer d’Astúries.

L’edifici on antigament hi
havia hagut el taller està afectat
pel projecte urbanístic que pre-
veu la construcció d’un bloc de
tres pisos amb habitatge social

que provocaria l’eliminació de la
petita illa del carrer Astúries.

A finals del passat mandat el
Districte va anunciar que apar-
cava el projecte fins aquest man-
dat després de les protestes veï-
nals, que ja van aconseguir sal-
var un plataner centenari.

La ruta teatralitzada, doncs,
va servir per reivindicar la figu-
ra de Vallmitjana i per deixar clar
que la plataforma està a punt per
tornar a mobilitzar-se quan con-
vingui contra un projecte que en
el passat mandat van qualificar
de “nyap” urbanístic.

POLÍTICA4La descentralitza-
ció de la Comissió de Govern
que es va posar en marxa a
l’octubre amb la seva celebració
a Sant Andreu va arribar a Grà-
cia el passat 21 de novembre.

La trobada es va celebrar a la
sala de pintures de la primera
planta de la seu del Districte. Un
cop la sessió es va acabar, l’equip
de govern va visitar diferents
equipaments dels barris, mentre
que a la tarda Colau va anar a la
biblioteca Jaume Fuster per as-

sistir a una narració de contes ju-
venils. Posteriorment l’alcaldes-
sa es va desplaçar al centre cívic
La Sedeta, on es feia el ball de la
gent gran de cada dijous.

SEGON DIA
L’activitat de l’Ajuntament a
Gràcia va continuar l’endemà.
Colau va visitar el centre cívic
El Coll-La Bruguera, on també
va ser amb la gent gran. La seva
visita també va incloure la Casa
d’Oficis, que ofereix progra-

mes per a la inserció laboral de
joves menors de 25 anys. Pos-
teriorment Colau va anar cap a
la Salut, concretament a l’es-
cola Turó Cargol, que ha im-
pulsat diferents projectes co-
munitaris. En aquesta mateixa
escola es va celebrar una nova
trobada entre els veïns i l’al-
caldessa, un format que Colau
va posar en marxa el passat
mandat que serveix perquè els
veïns puguin exposar les seves
queixes i preocupacions. 

La capçalera de la marxa del 9 de novembre. Foto. Twitter (@protegimilla)

LaComissiódeGovern,aGràcia

Medalles d’Honor | Moncho i el Centre Moral i Instructiu
L’Ajuntament va acollir el 26 de desembre l’entrega de les Medalles d’Honor del
2019. En el cas de Gràcia, els premiats van ser per a Ramón Calabuch Batista,

‘Moncho’ (a títol pòstum), i per al Centre Moral i Instructiu de Gràcia.
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PATRIMONI4El serial sobre el
futur de les cases del carrer En-
carnació segueix. Recentment el
consistori ha fet un pas endavant
en la seva intenció d’expropiar les
cases dels números 13, 15 i 17 des-
prés d’haver inclòs una partida de
gairebé nou milions d’euros en les
inversions previstes als districtes
per tal de tirar endavant aquesta
operació.

De fet, els 8,8 milions d’euros
els va fer públics ERC el dia 26 de
novembre. Els republicans van de-
tectar la partida econòmica durant
les negociacions per a l’aprovació
dels pressupostos i van denunciar
que la xifra representa el 90% de
la inversió que el Districte gestio-
naria de forma directa. Aquests
8,8 milions, però, també inclou-
rien l’escola bressol que teòrica-
ment es faria en el terreny  i a la
nova zona verda. Tot plegat, però,
depèn de quina sigui la quantitat
que es pagui per a l’expropiació.

AVÍS DE LA PROPIETAT
La publicació de la xifra econòmica
per a l’expropiació no ha agradat
a la família propietària de les ca-
ses. Un dels seus membres i por-
taveu, Jordi Campalans, ha afir-

mat a l’Independent que “ni l’A-
juntament ni nosaltres podem
dir la xifra que vulguem. No té sen-
tit parlar de xifres”. Campalans
també va recordar que el conten-
ciós per denunciar l’Ajuntament
pel fet d’haver impedit que tirés
endavant la llicència d’obres del
projecte immobiliari que la famí-
lia volia impulsar “està en marxa”
i deixa clar que no renuncien al
projecte immobiliari. Tot i això, el
portaveu de la família també va dir
que la voluntat de la seva família
és “ser positius” i mirar d’arribar
a un acord amb l’Ajuntament.

EXPEDIENT OBERT
Aquestes novetats arriben després
que a principis de novembre el
Districte obrís un expedient per
unes obres que s’estaven fent a la
finca i que van fer que una part del
mur del número 13 cedís. Segons
la propietat, les obres s’estaven fent
perquè tenen un requeriment de
l’Agència Catalana de Residus per
retirar la runa i l’amiant del jardí.

Per últim, la plataforma Sal-
vem l’Alzina va organitzar el 23 de
novembre una trobada per cele-
brar el primer aniversari de la llui-
ta veïnal per salvar les cases.

Sense resolució un anydesprés
» El futur de les cases d’Encarnació no s’acaba de resoldre després d’un any de reivindicació veïnal

» L’Ajuntament ja té la partida per a l’expropiació, però la propietat no renuncia al projecte immobiliari

Salvem l’Alzina fa un any que es va començar a mobilitzar per salvar les cases. Fotos: Twitter (@SalvemAlzina)
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veïns en líniaveïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en líniaveïns en línia

MÚSICA/Un aniversari com el centenari d’un barri me-
reix una actuació musical a l’alçada, i la Prosperitat va te-
nir-la. El passat dissabte 5 d’octubre el pati de l'escola Ti-
bidabo va ser l’escenari d’una actuació de la Banda Mu-
nicipal de Barcelona, que va tornar a aquest punt de la ciu-
tat un segle després de la seva primera actuació.

El mític primer concert de la Banda Municipal de Bar-
celona es va celebrar a la confluència del carrer d’En Tis-
só amb el carrer de Rio de Janeiro (a prop de l’espai on ac-
tualment hi ha el camp de futbol municipal) i va servir per
inaugurar la construcció de les primeres cases del barri, a
iniciativa de la Cooperativa de la Habitación Barata.

Joan Catafal, un dels responsables de la comissió es-
pecial creada per l’Associació de Veïns per organitzar to-
tes les celebracions del centenari, valora en declaracions
a Veïns en Líniaque el concert va ser un gran èxit i que els
veïns van gaudir molt amb les peces de músics de reco-
negut prestigi mundial com Nino Rota, Alan Menken, John
Williams o Henry Mancini, entre altres.

El centenari de la Prosperitat seguirà i, abans que s’a-
cabi l’any, s’inaugurarà una mostra sobre la història de l’an-
tiga fàbrica de recanvis automobilístics Harry Walker. Les
commemoracions, tot i que els 100 anys se celebren aquest
2019, continuaran en marxa durant l’any que ve.

La Banda Municipal de Barcelona torna 
a actuar a la Prospe 100 anys després ECONOMIA SOCIAL/“Donem per complert aquest pri-

mer cicle de l ‘Espai Mescladís i des d’avui mateix estem
tancats. Mentrestant, mantenim un diàleg fluïd amb el Dis-
tricte amb la confiança de trobar una alternativa vàlida que
permeti continuar amb el nostre treball social. Us man-
tindrem informats!”. Amb aquesta piulada, el passat 21 d’oc-
tubre, els responsables de l’Espai Mescladís (situat al nú-
mero 31 del carrer dels Carders, al barri de Sant Pere, San-
ta Caterina i la Ribera) anunciava l’aturada de la seva ac-
tivitat per la clausura del local.

La fundació Mescladís va néixer fa 14 anys i ha estat
un referent a Ciutat Vella en aspectes com l’economia so-
cial, la inclusió i el treball amb persones en risc d’exclusió.
Des de l’any 2010 havia estat en aquest local.

L’emblemàtic Espai 
Mescladís tanca les portes

Foto: Pedro Click / 9Barris Imatge

Mig miler de persones van participar en el primer Congrés d’Habitatge de Catalunya

Contra els especuladors
TROBADA/ El Congrés de l'Habitatge de
Catalunya va aprovar, durant el cap de set-
mana dels dies 16 i 17 de novembre, un
programa en el qual exigeix aturar tots els
desnonaments, s'aposta per “expropiar
tots els pisos de fons voltor, bancs i de
grans propietaris” i per “punxar la bombo-
lla del lloguer”. La primera edició d’aquesta
trobada, celebrada a la Fabra i Coats de
Sant Andreu, va reunir prop de mig miler
de persones i una setantena d’entitats que
estan implicades en la lluita per un habi-
tatge digne, com el Sindicat de Llogaters,
diferents associacions locals de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o
Sindicats de Barri, com el del Poble-sec, el
Casc Antic o el de Vallcarca.

Clàudia Ruscalleda, portaveu del Con-
grés, va anunciar que engegaran una cam-
panya contra “el fons voltor Divarian, que
és un fons del BBVA, i que té més de

30.000 habitatges a Catalunya i afecta a
tots els col·lectius, assemblees i sindicats
que formen el moviment per l'habitatge”.
Ruscalleda va dir que aquest “serà el pri-
mer dels molts que cauran”. La portaveu va
afegir que activitats com aquesta han de

servir per “seguir construint aquest movi-
ment popular per l'habitatge, que s'ha de-
mostrat més fort i unit que mai”.

Durant la seva intervenció, Ruscalleda
també va afirmar que el Congrés va servir
com a primer espai de trobada en el qual
es van acordar uns punts de partida. “És
només el principi d'una lluita d'un movi-
ment que s'ha unit. És la primera vegada
que ens hem trobat totes i seguirem tre-
ballant conjuntament”, va assegurar.

De fet, en un comunicat publicat a la
seva pàgina web, els organitzadors consi-
deren que la cita va ser “un èxit rotund” i
que va servir per fer “una demostració d’u-
nitat i força”. Una de les pròximes grans
cites arribarà el mes que ve, quan està pre-
vist que es faci la presentació del pro-
grama unitari que es va aprovar durant el
Congrés. Igualment, des de l’organització
esperen una implicació més forta per part
dels polítics un cop que se celebri aquesta
presentació pública, que de moment no té
ni lloc ni data fixada. 

BLOCS TEMÀTICS
El Congrés va estructurar-se en diferents
ponències agrupades per blocs temàtics;
en les ponències es va parlar sobre la si-
tuació actual, es va dibuixar una estratègia
ofensiva per tal de “definir quins són els
enemics prioritaris”, es van dissenyar dife-
rents mobilitzacions i campanyes per a les
reivindicacions que han de venir, es va
pactar un programa unitari i es van buscar
formes d'organització conjunta com “l'or-
ganització de veïnes per blocs o la vaga de
lloguers”, entre altres.

L’organització creu que
trobades com aquesta
reforcen el moviment

popular per l’habitatge

Fotos: Pere Francesch / ACN
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

MOBILITAT/ Els barris de la Sa-
grera i Can Peguera seran l’esce-
nari de dos tallers-debat més
sobre l’ús del cotxe a la ciutat du-
rant aquest mes.

D’aquesta manera, a dos
quarts de set de la tarda del prò-
xim dijous 21, el Casal de barri To-
rre de la Sagrera serà l’escenari
d’aquesta activitat, en la qual es
debatrà sobre aspectes com la
contaminació, les mesures que
impulsa l’Ajuntament per com-
batre-la o les alternatives de mo-
bilitat pública i sostenible que hi
ha (o que serien necessàries).

Sis dies més tard, dimecres 27,
es farà la mateixa activitat al Ca-
sal de barri La Cosa Nostra.

Dos tallers-debat
més sobre l’ús del
cotxe a la ciutat

JUSTÍCIA/ Tres dies després de la publi-
cació de la sentència del Tribunal Suprem
del judici del Procés, la FAVB va fer públic
el seu punt de vista sobre les condemnes. 

En un comunicat, la federació asse-
gura estar “profundament preocupada”
per la situació de conflicte generada per
la “dura i injusta sentència” contra els líders
del Procés. La FAVB considera que la con-
demna genera un “patiment humà inne-
cessari, complica encara més la cerca de
solucions polítiques a la complexa situa-
ció que vivim i aprofundeix en una judi-
cialització de la política a la qual mai no
s’hauria d’haver d'arribar”.

La FAVB va més enllà i assegura que la
sentència “inclou perilloses considera-
cions sobre els drets de manifestació i pro-

testa”. En conseqüència, la federació con-
sidera legítim que bona part de la ciuta-
dania de Catalunya protesti “de manera
pacífica i constructiva”, però rebutja la vio-
lència “vingui d'on vingui”.

NOVA CRIDA AL DIÀLEG
El text acaba dient que és necessari “tro-
bar vies polítiques que redueixin les ten-
sions i generin el clima de diàleg necessari
per abordar el conflicte i potenciant es-
pais d’entesa i diàleg”. La federació explica
que continuarà vetllant perquè “el movi-
ment veïnal sigui un espai inclusiu i de
convivència amb el màxim respecte als
sentiments de tothom, especialment
quan hem de donar resposta a la greu crisi
econòmica i ambiental que patim”.

La FAVB considera “injustes” 
les condemnes del judici del Procés

CONFERÈNCIA/ El passat 22
d’octubre es va organitzar una xe-
rrada sobre la importància de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
a la seu de la FAVB. 

Sota el nom On acaba la ciu-
tat?,Salvador Milà va encarregar-
se de la ponència inaugural, en la
qual es van abordar qüestions
com els reptes sobre la gover-
nança democràtica i el funcio-
nament d’aquest organisme, que
aglutina un total de 36 ciutats i
pobles del Barcelonès, el Baix
Llobregat, el Vallès Occidental i el
Maresme.  

Aquesta activitat va ser una
de les propostes del mes d’octu-
bre de l’Escola Veïnal de la FAVB.

La FAVB parla
sobre el paper 
cabdal de l’AMB

SALUT/ Lluís Mallart va ser l’en-
carregat de fer una ponència so-
bre els riscos que l’amiant té per
a la salut. El local de la FAVB, al car-
rer d’Obradors, va ser l’escenari de
la sessió, organitzada a principis
del mes passat en col·laboració
amb Jubilats de Macosa-Alstom,
afectats per l'amiant.

Mallart va compartir amb els
assistents els seus coneixements
sobre els problemes que aquest
material pot generar en la salut,
va parlar sobre la normativa vi-
gent i el paper que juguen les ad-
ministracions i va presentar di-
versos casos concrets recents
per posar sobre la taula dife-
rents possibilitats d’actuació.

Una sessió per
alertar sobre els
perills de l’amiant

Absoltes les tres activistes
denunciades per Aigües de Barcelona
JUSTÍCIA/ Les tres activistes del
col·lectiu Aliança contra la Po-
bresa Energètica (APE) que l’em-
presa Aigües de Barcelona havia
denunciat han estat absoltes per
la prescripció dels delictes que
se’ls atribuïen. L’APE va felicitar-se
per la decisió del Jutjat d’Instruc-
ció número 30 de la ciutat que es
va fer pública el passat 30 d’octu-
bre i que serveix per tancar un cas
que s’havia obert fa anys i que va
tenir un punt d’inflexió el març de
l’any passat, quan el procés de
mediació que s’havia posat en
marxa entre les dues parts va aca-
bar sense resultats.

Agbar va denunciar les tres
activistes el mes de febrer de l’any
passat, quan aquestes van fer una
acció de denúncia durant més de
vuit hores a les oficines comer-
cials que la companyia té a la ciu-
tat. La protesta tenia com a
objectiu exigir a la companyia
que condonés el deute que les fa-
mílies en situació de vulnerabili-
tat havien acumulat abans de la
posada en marxa del Fons de So-
lidaritat, el mecanisme de des-
comptes en les factures per a
aquests col·lectius.

Aquell mateix dia, els respon-
sables de l’empresa van assegurar
que el que s’estava reclamant no
es podia fer, tot i que setmanes
després moltes famílies amb pocs
recursos van rebre una carta en la
qual se’ls informava que el seu
deute relatiu a la part de consum
havia estat condonat per part
d’Aigües de Barcelona. Però mal-
grat això, poques setmanes més
tard l’empresa presentava una de-

núncia contra tres de les activistes
que havien entrat a les depen-
dències de la companyia.

L’APE va decidir contraatacar
aquesta ofensiva judicial amb
una campanya de denúncia de la
“repressió d’Agbar envers la ciu-
tadania”, fent servir l’etiqueta #En-
causadesPerAgbar a les xarxes
socials. Més d’un centenar d’enti-
tats i col·lectius van mostrar el
seu suport públicament a les de-
nunciades, cosa que va provocar
que la companyia fes un pas en-
rere i proposés posar en marxa
un procés de mediació, dirigida
per la Degana del Col·legi de l’Ad-

vocacia de Barcelona, Maria Eu-
gènia Gay. Com expliquen des de
l’APE, després que en les diferents
reunions mantingudes fos im-
possible que les dues parts arri-
bessin a un acord, des d’Aigües
de Barcelona van decidir deixar
morir el cas i no sol·licitar al Jutjat
la reactivació del procediment.

D’aquesta manera, un any i
mig després, la causa s’ha acabat.
L’APE assegura que “aquest triomf
no hagués estat possible sense el
suport d’un centenar d’entitats” i
va tornar a fer un clam per la re-
municipalització del servei. 

Es va posar en
marxa un procés
de mediació 

sense cap resultat
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Tot a punt a Torrent de l’Olla
per al ‘Comerç al carrer’

ACTIVITATS4Els comerciants
del carrer Torrent de l’Olla ja ho
tenen tot a punt per a la nova
edició del ‘Comerç al carrer’,
que se celebrarà el pròxim 30
de novembre.

La jornada arrencarà a les
10 del matí i s’allargarà fins a
les quatre de la tarda. Tal com
és habitual, s’organitzaran di-
ferents activitats i també hi
haurà animació per a tots els
públics.

Durant la celebració del ‘Co-
merç al carrer’ es tallarà la cir-
culació al trànsit de Torrent
de l’Olla entre els carrers Be-
tlem i Llibertat entre dos quarts
de nou i les cinc de la tarda.
També es tallaran els carrers
Tordera (des de Progrés a Fra-
ternitat) i Fraternitat (des de Si-
racusa a Tordera). L’Associació
de Comerciants d’Eix Torrent
va néixer el 2016 i té més de 70
comerços associats. 

NADAL4La Fundació Barce-
lona Comerç ha denunciat, just
abans de l’encesa oficial de la
il·luminació nadalenca de la
ciutat, que els eixos comercials
dels barris no reben el mateix
tracte que els cèntrics en relació
amb la inversió econòmica que
fa al consistori.

Des de Barcelona Comerç
expliquen que aquest any el
pressupost conjunt dels eixos
que formen part de l’entitat, tot
i que ha augmentat 50.000 eu-
ros, només és de 660.000 euros.
“Que les grans despeses públi-
ques en aquests muntatges es
destinin només a zones concre-
tes és un greuge per a nosaltres,
que hem de pagar i gestionar la
llum de Nadal dels nostres ca-
rrers”, lamenten des de l’entitat.

Salva Vendrell, president de
Barcelona Comerç, ha advertit
que “el comerç dels barris hau-
ria de poder gaudir dels matei-
xos avantatges”. Vendrell con-
sidera que el fet que “les grans
despeses públiques en aquests
muntatges es destinin només a

zones concretes és un greuge per
a nosaltres, que hem de pagar i
gestionar la llum de Nadal dels
nostres carrers”. 

PROMOCIÓ DEL COMERÇ
D’altra banda, el primer tinent
d’alcalde, Jaume Collboni, va
anunciar el 27 de novembre du-
rant la trobada anual de Barce-

lona Oberta, que el govern mu-
nicipal destinarà una partida
extraordinària de 50.000 eu-
ros per promocionar el comerç
de la ciutat després de les pro-
testes per la sentència del Su-
prem contra els líders indepen-
dentistes.  Els representants del
comerç van dir que la quantitat
es queda curta.

Barcelona Comerç diu que hi ha un greuge amb el comerç del centre. Foto: Arxiu

Barcelona Comerç vol més llums
de Nadal als eixos perifèrics

Abaceria | La retirada de l’amiant, a principis de desembre
La retirada de l’amiant que hi ha al mercat de l’Abaceria començarà a principis de 
desembre. Després del debat sobre si les obres s’havien de fer abans o després de 
la campanya nadalenca, finalment es va decidir començar com més aviat millor.
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CELEBRACIÓ4La Fundació
Barcelona Comerç va celebrar el
passat 26 de novembre la gala
del seu 15è aniversari a l’Hotel
Sofia amb la presència de 280
persones del món del comerç,
l’empresa, la política i la cultu-
ra. La jornada va estar presidi-
da per l’alcaldessa Ada Colau,  la
consellera d’Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón i el pre-
sident de Barcelona Comerç,
Salva Vendrell.

L’acte va servir per fer un ho-
menatge a totes les persones
que fa 15 anys van tirar enda-
vant la creació de la Fundació
Barcelona Comerç, que repre-
senta 23 eixos comercials, per
reforçar el comerç de proximi-
tat de la ciutat. 

També es va voler destacar
el paper de les dones que durant
aquests anys s’han posat al cap-
davant d’algunes entitats de co-
merciants trencant una ten-
dència històrica. Durant el seu
discurs, el president de l’entitat,
Salva Vendrell, va destacar “l’a-
posta per la innovació, la rein-
venció del nostre model de ne-
goci o de la recerca de noves ma-
neres de gestió que han fet, dia

a dia, més fort el nostre co-
merç de proximitat i amb ell la
mateixa Barcelona Comerç”.

PREMI A VICENÇ GASCA
Un dels moments més emotius
de la nit es va viure quan es va
fer entrega de la primera edició
del premi Joan Mateu, en re-
cord a qui va ser fundador de
l’Eix Comercial Sant Andreu i de
Barcelona Comerç. El guardó,
que té com a objectiu reconèixer
les persones o entitats que han
impulsat i promocionat el co-

merç, va ser per a l’històric co-
merciant Vicenç Gasca, que re-
centment ha anunciat que dei-
xa la presidència de Sant Anto-
ni Comerç després de 24 anys.

Gasca, que també havia es-
tat president de Barcelona Co-
merç en dues ocasions, va ser
molt aplaudit pel públic. En el

seu discurs va recordar la figu-
ra de Mateu i la resta de co-
merciants de la seva generació
i es va disculpar amb els com-
panys de l’eix comercial i la fa-
mília per haver dedicat gran
part del seu temps a “treballar
pel bé comú”.

MÉS RECONEIXEMENTS
La gala també va servir per fer
entrega dels Premis Barcelona

Comerç, que distingeixen ini-
ciatives comercials que es ca-
racteritzen pel talent la soste-
nibilitat, la innovació i la res-
ponsabilitat social i també pre-
mien  el compromís de les em-
preses, persones o institucions
cap al comerç.

Els guanyadors van ser per
a Fira de Barcelona, que va re-
bre el Premi al Compromís amb
el Comerç; la botiga Abans mor-

ta que senzilla de l’eix comercial
Sant Andreu es va endur el Pre-
mi al Talent Jove i Panes Crea-
tivos, una fleca de Nou Barris, va
ser guardonada amb el Premi al
Comerç més Innovador. Per úl-
tim, la categoria internacional
del guardó, el Premi Compro-
mís amb el Comerç, va ser per
a la Confesercenti Regionales
Emilia Romagna d’Itàlia, una
entitat referent d’aquest país.

Quinze anys lluitant pel comerç
» Barcelona Comerç celebra el seu 15è aniversari amb una gala que reuneix gairebé 300 persones

» Vicenç Gasca, fins ara president de Sant Antoni Comerç, rep un premi per la seva trajectòria

Foto familiar de tots els premiats amb els comerciants, l’alcaldessa Colau i la consellera Chacón. Foto: B.Comerç

Durant la gala  també
es van entregar els 4
guardons dels Premis
Barcelona Comerç
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Esports

Les bones sensacions que el sè-
nior masculí del CE Europa va
començar a desprendre entre
setembre i octubre no han estat
flor d’un dia; els de David Vila-
joana segueixen sense perdre
(sis victòries i tres empats en els
darrers nou partits) i segueixen
retallant punts sobre els quatre
equips del play-off gairebé cada
jornada que passa.

De fet, els de Vilajoana són,
amb els números a la mà, el mi-
llor equip del grup 5 de Tercera
Divisió des de finals de setembre.
Ni l’Hospi, ni el Granollers, ni el
Terrassa, ni la Pobla (els quatre
conjunts que jugarien per pujar
a Segona B si la lliga s’acabés)
igualen els 21 de 27 dels escapu-
lats en aquest tram de lliga. L’e-
quip, doncs, voldrà tancar el

2019 mantenint aquest magnífic
estat de forma i durant el de-
sembre afrontarà dues visites (al
camp del San Cristóbal i al de
l’Hospitalet) i rebrà el Manresa.

DISPARADES
Aquest extraordinari moment
de joc i resultats té rèplica en el
sènior femení, que també ha sa-

but capgirar un començament de
curs complicat i instal·lar-se a la
zona alta del grup 3 de Primera
Nacional.

L’equip ha sumat 13 dels 15
punts que s’han disputat aquest
mes i també afrontarà dues jor-
nades durant el desembre: a casa
contra el Toppfotball el dia 1 i al
camp del Levante las Planas.

Un moment del partit contra el Peralada. Foto: Àngel Garreta / CEE

L’Europa segueix sense perdre 
i ja és a tres punts del quart 

» Els de Vilajoana han guanyat sis partits des de finals de setembre
» El primer equip femení també vol mantenir la seva bona dinàmica

Bereket i Hilali s’adjudiquen
la 96a edició de la Jean Bouin

ATLETISME4L’eritreu Michel
Bereket i la magribina Shiham
Hilali van ser els vencedors de la
96a edició de la Jean Bouin, co-
neguda popularment com la Cur-
sa de Barcelona, que va disputar-
se diumenge passat. Els dos ven-
cedors van aconseguir guanyar a
la ciutat en la seva primera par-
ticipació. Segons l’organització,
uns 7.000 atletes no van voler
deixar escapar l’ocasió de parti-
cipar en la prova esportiva més
antiga que encara segueix cele-
brant-se a Catalunya.

David Palacio i Adel Mechaal

també van pujar al podi mascu-
lí, mentre que Marta Pérez i Li-
dia Campo van ser la segona i la
tercera, respectivament.

Més enllà d’aquesta cursa
estrella, durant el matí del dia 24
també es van disputar les proves
Open (per a atletes veterans o
amateurs, que es va saldar amb
la victòria per al veterà Reyes Es-
tévez i l’andalusa Dolores Chi-
clana) i la prova de cinc quilò-
metres, que va coronar Marc
Cunyat (per davant d’Albert No-
guera) i Silvia Guerra (superant
Regina Gutiérrez).

Els sèniors del Cata, a la zona
baixa de les Divisions d’Honor

Era una possibili-
tat lògica, però des-
prés de diverses jor-
nades és una reali-

tat: els dos sèniors del CN Cata-
lunya hauran de lluitar per fugir
de la zona baixa.

Les millors notícies, de mo-
ment, arriben per part del primer
equip masculí, que ha guanyat
tres dels seus primers nou partits
en una Divisió d’Honor impare-
lla. Els de Xavi García tancaran el
mes visitant la piscina del CN
Terrassa el dissabte 30 i descan-
saran el primer cap de setmana

de desembre, en la que serà la
darrera data del calendari del
2019 de la màxima categoria.

Les de Gabi Egedi, per la seva
banda, hauran de batallar amb el
Rubí, el Sant Feliu i l’Escuela Wa-
terpolo Zaragoza per no acabar el
curs en la novena posició (que
força a jugar la promoció) o la de-
sena plaça (de descens directe).
En l’única jornada que resta en
aquest 2019, el divendres 6 de de-
sembre, les gracienques afronta-
ran un duríssim viatge a la pisci-
na de Can Llong per jugar contra
el CN Sabadell.

Els Lluïsos assalten la primera
plaça de Copa Catalunya

Imparables. La mag-
nífica dinàmica dels
Lluïsos de Gràcia ha

portat l’equip de Carles Rofes a si-
tuar-se líder del grup 1 de Copa
Catalunya masculina.

L’única derrota del conjunt
blau es remunta al 13 d’octubre
(per 67-77 en el derbi contra el
Sant Gervasi de Mollet), però en
la resta de dates, els de Rofes han
demostrat una extraordinària
versió, tant a casa com a domici-

li. L’1 de desembre l’equip visita-
rà el Vive el Masnou, l’últim par-
tit de l’any a casa serà contra el CB
Mollet B i el 2019 s’acabarà el 21
de desembre a Girona.

75 ANYS DE BÀSQUET
El club viu ja el compte enrere cap
al 2020, any de celebració del 75è
aniversari. L’entitat ja ha estrenat
imatge commemorativa de cara
a aquesta efemèride a les seves
xarxes socials.

Futbol sala | Dues derrotes frenen el bon moment del Gràcia FSC
Les ensopegades contra l’Alheña (2-5) i en la visita al Màgic Sants (7-4) han frenat el bon moment
de forma del Gràcia FSC, encara que l’equip segueix cinquè, a quatre punts de la zona d’ascens. El
conjunt taronja tancarà el mes rebent el CEFS Prosperitat i jugarà contra el Malgrat i el Sant Joan. 

Pau Arriaga
LA VILA DE GRÀCIA
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El nom d’Aitana Ocaña va començar a sonar a finals
del 2017 gràcies al seu pas per ‘Operación Triunfo’,

concurs en què va quedar segona. Un cop acabat el
programa, la cantant de Sant Climent de Llobregat de
seguida es va convertir en la concursant més popular.
A l’estiu del 2018, va estrenar el seu primer single, Te-
léfono, que va ser un èxit de reproduccions. El mateix
any va publicar l’EP Tráiler i el juny passat va veure la

llum el seu primer àbum d’estudi, Spoiler. Actualment,
la seva carrera passa per un molt bon moment. Tot i

que no es va endur el Grammy Llatí al qual estava no-
minada, sí que va actuar a la gala d’entrega d’aquests
premis de la mà d'Alejandro Sanz. El dia 19 va assistir
a la gala People in Red de Barcelona, organitzada per

la Fundació Lluita contra la Sida. En aquest acte va
acaparar totes les mirades i va interpretar dues de les

seves cançons: Vas a quedarte i Nada sale mal.

A I T A N A  O C A Ñ AQUI ÉS?
Ser una cantant revelació

És la concursant d’OT 2017 que més ha triomfat

Famosos

Assistir a la Gala contra la Sida
Va interpretar ‘Vas a quedarte’ i ‘Nada sale mal’

Comentaris positius per la seva actuació
La seva presència a l’acte era una de les més esperades

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Lost Ember
Mooneye Studios ja ha publicat Lost Ember, un videojoc que permet als jugadors 

explorar la natura a través d’un llop. Disponible per a PS4, Xbox i PC.

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

Càmera i ciutat
El CaixaForum de Barcelona acull l’exposició ‘Càmera i ciu-
tat’, que dona protagonisme a l’anomenada fotografia de
carrer. Formada a partir de diverses col·leccions del Cen-

tre Pompidou de París, la mostra recull obres de fotògrafs
i cineastes com Brassaï (autor de la sèrie ’París de nit’),

Henri Cartier-Bresson o Barbara Probst. Gràcies a aquests i
altres artistes, avui dia comptem amb un extens arxiu que

ens permet comprendre com era la vida urbana al llarg
de les diferents etapes del segle XX. L’exposició es pot

veure al CaixaForum fins al 8 de març del 2020.  

Els protagonistes d’aquesta novel·la són
el Pere i el Joan, dos germans que viuen
les seves vides en paral·lel. Mentre
que el primer viu amb els pares i no pot
oblidar la seva exparella, l’altre és mes-
tre de primària i té una vida secreta.
Amb La teva ombra, Jordi Nopca ha
guanyat la primera edició del Premi
Proa de Novel·la, convocat pel Grup 62.

Llibres

La teva ombra
Jordi Nopca

Al costat d’un arbre, en Vladimir i l’Es-
tragó esperen l’arribada de Godot.
Així comença l’obra més coneguda de
Samuel Beckett, que la sala homònima
encara no havia produït mai. Ara, grà-
cies a la traducció de Josep Pedrals i a
la direcció de Ferran Utzet, l’obra es po-
drà veure fins al 4 de gener.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Esperant Godot
Samuel Beckett

Ginestà, el duet barceloní format pels
germans Serrasolsas, ha estrenat el
seu segon àlbum: Ginestà (Kasba Mu-
sic, 2019). En aquest disc, la Júlia i el Pau
barregen el pop-folk amb la música
electrònica i hi inclouen cançons com
Estimar-te com la terrao Kilòmetre 3, que
han aconseguit milers de reproduc-
cions a totes les plataformes.

Música

Després de l’èxit rotund de Frozen (2013),
la segona entrega de la pel·lícula era una
de les estrenes més esperades d’aquest
2019. I no ha decebut: les aventures d’El-
sa, Anna, Kristoff i Olaf han aconseguit
batre rècords de recaptació en la seva pri-
mera setmana als cinemes. Aquest cop,
la trama va més enllà del regne d’Aren-
delle i s’endinsa en un bosc encantat.

Pelis i sèries

Frozen 2
Jennifer Lee i Chris Buck

Ginestà
Ginestà

ÉS FAMOSA PER...
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DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE
21:00 L’humorista malagueny Tomás García s’en-

carregarà d’un dels darrers espectacles del
mes, el monòleg El humor es cultura. / Jove
Teatre Regina.

TOTS ELS DIVENDRES
11:30 Fins a finals del mes que ve, cada diven-

dres al matí es fa una nova sessió del taller
de sardanes, la dansa nacional i tradicional
de Catalunya. Places limitades. / Centre Mo-
ral i Instructiu de Gràcia.

DILLUNS 9 DE DESEMBRE
19:00 Gràcia i el seu calendari festiu nadalenc serà

el nom de la xerrada prevista per al segon di-
lluns del mes que ve en la qual es parlarà de
tradicions vinculades al districte. / Bibliote-
ca Vila de Gràcia.

FINS AL 5 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

pot visitar la mostra Persones que es mouen,
preparada per Metges del Món, i que s’em-
marca en la Setmana Cultural de Gràcia
Amb Algèria. / Centre Cívic La Sedeta.

DES DEL 9 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Benvolguts Reis Mags...qui sou?

serà el nom de la mostra que es podrà visitar
a partir del dia 9 del mes que ve i que analit-
za com ha evolucionat la representació d’a-
questes tres figures. / Espai Albert Musons.

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
11:30 L’últim dissabte del mes està previst que

es faci una sessió de curts del nigerià Mous-
tapha Alassane, pare de l'animació africana.
Es projectaran Bon voyage, Sim i Kokoa. / Bi-
blioteca Vila de Gràcia.

DIMARTS 10 DE DESEMBRE
Matí-Tarda El pessebre de La Violeta, un pes-

sebre poc convencional és una de les cites ha-
bituals d’aquesta època de l’any. / Centre de
Cultura Popular La Violeta de Gràcia.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
18:00 Partit de bàsquet de la desena jornada

de la Primera Categoria femenina entre els
Lluïsos de Gràcia i el CEEB Tordera. / Pavelló
municipal Josep Comellas.

Noemí Caballer visitarà la Vila de Grà-
cia per representar l’espectacle ano-
menat Juguem amb les paraules. /
Biblioteca Vila de Gràcia.

‘Juguem amb les paraules’,
un espectacle de Noemí Caballer
Dimecres 11 de desembre a les 18:00

El dia 28 d’aquest mes se celebrarà la
darrera sessió del taller El cinema és un
festival, que des de principis de se-
tembre ha coordinat Tariq Porter. / Cen-
tre Cívic La Sedeta.

El curs ‘El cinema és un
festival’ arriba a la seva fi

Dijous 28 de novembre a les 20:00

Pau Riba, una de les veus més acla-
mades a casa nostra, s’ha aliat amb la
mítica Orchestra Fireluche per publi-
car el disc conjunt Ataràxia. / Centre Ar-
tesà Tradicionàrius.

Concert de Pau Riba i l’Orchestra 
Fireluche al Tradicionàrius

Divendres 29 de novembre a les 22:00

Partit de futbol de la dotzena jornada
de Primera Femenina entre el CE Eu-
ropa i el Mallorca Toppfotball. / Camp
municipal Nou Sardenya.

L’Europa estrenarà el desembre
rebent la visita del Toppfotball
Diumenge 1 de desembre a les 16:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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