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Les eleccions al Congrés del pas-
sat diumenge 10 de novembre
van tenir a Horta-Guinardó el
mateix guanyador que les del
passat 28 d’abril, el PSC. Els so-
cialistes, amb Meritxell Batet
com a cap de llista, van aconse-
guir tornar a ser la força més vo-
tada, tot i que van perdre més de
4.000 vots. Van passar dels
23.791 de l’abril (24,7%) a 19.676
(21,9%). Percentualment, la cai-
guda va ser de gairebé tres punts.

El segon lloc el va tornar a
ocupar ERC, que tenia com a cap
de llista Gabriel Rufián. Els re-
publicans, igual que el PSC, van
veure com disminuïa el suport
dels hortencs, ja que van passar
dels 22.304 vots del 28A a
18.996. Això els va implicar pas-
sar d’un suport del 23,2% a un
del 21,1%. La distància entre re-
publicans i socialistes, doncs,
es va reduir lleugerament en
comparació a l’abril –els van
separar menys d’un miler de
vots–, ja que llavors va ser d’1,5
punts i ara ha estat de 0,8.

El podi, tal com va passar a
l’abril, el va tancar En Comú Po-
dem, que tenia Jaume Asens
com a cap de llista. De la matei-

xa manera que ERC i el PSC, els
comuns també van perdre su-
ports, concretament una mica
més de 1.500. El 28A en van ob-
tenir 17.084 i en aquesta ocasió
van caure fins als 15.557. La bai-
xada no va arribar a ser d’un
punt, ja que van passar del 17,7%
al 17,3%.

ELS TRES QUE CREIXEN
Mentre que els tres primers par-
tits (ERC, PSC i En Comú Po-
dem) van perdre vots, n’hi va ha-
ver tres que van millorar els
seus resultats. Un d’ells va ser
JxCAT, que va passar del cinquè
al quart lloc. La formació inde-
pendentista, amb Laura Borràs
al capdavant, va guanyar 662
vots –de 8.361 a 9.023–, fet que
li va suposar passar del 8,7% dels
suports al 10%. 

El segon partit que va anar a
l’alça va ser el PP, que amb Ca-
yetana Álvarez de Toledo va
aconseguir passar del sisè al
cinquè lloc. Els populars van
obtenir 7.324 vots (8,1%), men-
tre que a l’abril es van quedar en
5.567 suports (5,8%). 

La tercera formació que va
créixer va ser Vox. El partit d’ex-
trema dreta, que al conjunt de
l’Estat va treure uns grans re-
sultats, a Horta-Guinardó va
aconseguir gairebé 1.750 vots
més, ja que va passar dels 2.889

sufragis de l’abril (3%) a 4.632
(5,1%). Tot i això, la candidatu-
ra que encapçalava Ignacio Ga-
rriga no va passar de ser el vui-
tè partit del districte.

DEBACLE DE CIUTADANS
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 perdre
més de la meitat dels vots que
havia aconseguit a l’abril. Va
passar de 10.490 (10,9%) a
5.060 (5,6%), cosa que li va su-
posar caure fins al setè lloc venint
del quart. 

Per últim, 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
6.396 vots, que van representar
el 7,1% dels suports. Aquestes xi-
fres li van permetre ser el sisè
partit més votat, per davant de
Ciutadans i Vox.

Per últim, remarcar que en
aquests comicis la participació al
districte va ser del 71,9%. Va ser
5,4 punts percentuals més baixa
que el passat 28 d’abril, quan es
va enfilar fins al 77,3%.

Victòria ajustada del PSC  
»Els socialistes, tot i perdre vots, van guanyar les eleccions generals del 10N al districte

» La distància entre el PSC i ERC va ser de menys de 700 vots, mentre que Cs es va enfonsar

El PSC va perdre 3.300 vots però va repetir victòria, ja que ERC també va tenir menys suports. Infografia: Línia Horta

BARRIS4Pel que fa als barris,
el mapa hortenc va ser, tot i la
victòria socialista al districte,
més groc que vermell. ERC va
ser el partit més votat en sis
dels 11 barris (Horta, La Font
d’en Fargues, Can Baró, el Gui-
nardó, el Baix Guinardó i
Montbau). De fet,  la situació és
idèntica a la del 28A, ja que lla-
vors ERC també va guanyar en
els sis mateixos. Entre aquests
barris, el percentatge de suport
més alt als republicans va ser el
del Baix Guinardó (24,3%).
En tots els barris on ERC va
guanyar, la segona força va
ser el PSC.

Els socialistes, per la seva
banda, van guanyar en quatre
barris (la Teixonera, Vall
d’Hebron, el Carmel i Sant
Genís dels Agudells). Espe-
cialment contundent va ser la
victòria al Carmel, gràcies a un
suport del 31,8%. De fet, es
tracta del barri del districte
on el percentatge de vots cap a
un partit va ser més alt. A la
Teixonera el suport al PSC
també va ser molt alt (28,4%).
En els quatre barris socialistes,

la segona força va ser En Comú
Podem en dos (el Carmel i la
Teixonera) i ERC en els altres
dos (Vall d’Hebron i Sant Ge-
nís dels Agudells).

Per la seva banda, En
Comú Podem va aconseguir ser
el partit més votat a la Clota. Els
comuns, però, només van
guanyar en tres barris de tota

la ciutat: al citat de la Clota i a
dos de Ciutat Vella (el Gòtic i
Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera). La victòria a la Clota,
en tractar-se d’un barri molt
petit, només va suposar 98
vots a la formació lila. Pel que
fa al partit debutant, la CUP, el
suport més gran el va tenir al
Guinardó (9,2%). L’extrema
dreta, Vox, va firmar el millor
resultat a la Teixonera (7,9%).

ERC guanya en 6 barris, 
el PSC en 4 i els comuns en un

31,8%
és el suport que 
el PSC va obtenir al
Carmel, la xifra més
alta de tots els partits

Albert RIbas
HORTA-GUINARDÓ
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Els semàfors

Festa Orgull Karmel
La Festa Orgull Karmel va reivindicar
durant la seva última edició, entre l’11 i
el 16 de novembre, els drets del col·lec-
tiu LGTBI. Durant sis dies es van orga-
nitzar diferents activitats gràcies a la

implicació d’algunes entitats del barri. 
pàgina 11

Mercat d’Horta
El Mercat d’Horta participarà un any més
en la nova edició del Gran Recapte, que

se celebrarà els dies 22 i 23 de novembre.
Enguany es canviarà la manera de reco-
llir aliments i es farà a través d’uns vals

que els clients podran comprar. 
pàgina 16

AV Font d’en Fargues
L’Associació de Veïns de la Font d’en

Fargues ha convocat un nou acte reivin-
dicatiu per al 23 de novembre per recla-

mar la reforma de la plaça de la Font
d’en Fargues, punt emblemàtic del barri

que fa anys que està deteriorat. 
pàgina 10

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Intel·lectuals espany-
ols, gent de la cultura,

del Foro Babel a Babelia,
de Letras Libres a Libres e iguales, de
Mongolia als Goya: aquests escons
verds són vostres, són el vostre silenci,
els vostres articles, els vostres sarcas-
mes sobre Catalunya. Us hi vau asseu-
re fa temps.

@FrancescSeres

Quan la Policia Nacio-
nal eixia de cada co-

munitat cap a Catalunya
per atonyinar gent que solament vo-
lia votar, vosaltres callàveu quan can-
taven “A por ellos”. Ja us vàrem avisar
que “a por ellos” també era “a por vos-
otros”, però “os pillaba lejos” i ara els te-
niu a prop.

@AlvaroMunyoz

España merece un Go-
bierno de coalición

progresista. Las cosas
importantes no salen a la primera. El
camino no ha sido fácil y tampoco lo
será ahora, pero la vida es demasiado
valiosa como para no intentarlo. Da-
remos lo mejor de nosotras para me-
jorar la vida de las personas.

És surrealista. Fan ara
el que tothom espera-

va que pasés fa quatre
mesos, malgrat que sumen 10 diputats
menys que aleshores i han provocat
que l'extrema dreta sigui la tercera for-
ça política. Pedro Sánchez és dels di-
rigents polítics més inconsistents i
mediocres que he vist mai.

@gerardgomezf@Irene_Montero_

La lupa

per Lluís Llanas, vicepresident de Barcelona Comerç

La Cambra com a solució
Des de la pèrdua de la quota cameral fa
anys, les Cambres de Comerç van perdre
una de les majors fonts d’ingressos per a
mantenir la independència econòmica de
l’entitat. Per a qualsevol entitat, la inde-
pendència econòmica de les adminis-
tracions hauria de ser una prioritat que
permetés redundar en la seva indepen-
dència política, social, d’acció.

En aquest sentit, la Cambra de Co-
merç de Barcelona, després del tomb que
ha fet en les darreres eleccions, hi té molt
a dir. En especial, com a representativi-
tat del comerç de proximitat, que s’ha bol-
cat en les eleccions amb
l’interès de sentir-se re-
presentats. En aquest sen-
tit, una estratègia impor-
tant dels candidats a l’ho-
ra de distanciar-se de les
grans empreses , multi-
nacionals i les 14 cadires
de plata, que ha quallat en
les pimes, interessades
finalment en tenir veu i
vot a les entitats més re-
presentatives del sector.
En aquest sentit, la Cam-
bra de Comerç, Indústria
i Navegació ha tornat a fer
efectiva la seva denomi-
nació. El comerç hi és, i s’hi veu reflectit.

Deixant de banda les connotacions
polítiques de la nova orientació de la Cam-
bra, que és reflex del sentiment d’una gran
part de les pimes i autònoms del país, el
que està clar és que la Cambra no ha de
perdre, per una banda, el que ha guany-
at per l’altra. Si la Cambra ha esdevingut
de nou una entitat representativa del Co-
merç, ha de liderar també les solucions
que s’aporten a les inquietuds de la pime
i del comerç de proximitat. I en aquest
moment són moltes: el problema de les
grans empreses de distribució porta a por-
ta, la manca de seguretat dels autò-
noms, la defensa del comerç de proxi-

mitat i de les seves àrees d’influència na-
tural, els barris i els futurs bids, l’espe-
cialització en el producte propi, el pro-
ducte clònic i la manca de marques locals,
etcètera.

El tarannà de la direcció nova de la
Cambra em fa pensar que hi haurà una
sensibilitat molt major per afrontar
aquests reptes. Uns reptes dels quals la
Cambra, progressivament, s’havia allu-
nyat, deixant-ho en mans d’entitats pri-
vades i federacions de representació sec-
torial. Algunes han fet bona feina. Altres,
s’han enrocat en la formació, com a es-

tratègia per a mantenir estructures, a ve-
gades massa grans.

La Cambra ha de ser de nou aquesta
eina de cohesió que havia deixat de ser,
i que permeti que el comerç de proximi-
tat hi tingui de nou un aliat. Com a actor
polític que permeti integrar les nostres
vindicacions en el seu ideari i fer pressió
als governs de torn per millorar les nos-
tres condicions. I com a eina que ens pu-
gui aportar noves idees, estratègies i va-
lor afegit, modern, del segle XXI, per ade-
quar el nostre comerç al futur, de la mà
d’una institució potent i representativa.

En aquest camp, els eixos comercials
i les entitats territorials de primer impacte

hem de tenir una veu líder en la Cambra.
Alguns dels nostres representants asso-
ciatius com en Joan CarlesCalbet, de Re-
tail.Cat, en Salvador Vendrell, president
de la Fundació Barcelona Comerç i en
Pròsper Puig, de l’eix Sant Andreu i al seu
torn president del Gremi de la Carn
s’havien presentat per formar part d’a-
questa Cambra, en unes eleccions que,
per massa polititzades, es van decantar
per altres opcions, deixant fora profes-
sionals i representants del comerç de pro-
ximitat. En altres candidatures també hi
havia candidats representants d’altres en-

titats territorials, com
Barcelona Oberta. Tots
ell, veus de les entitats del
comerç de Barcelona van
quedar-ne fora.

Tenim l’oportunitat
de fer forta la Cambra si
en aquesta nova etapa
s’hi integra progressi-
vament aquesta plurali-
tat de veus. I no tan per
plurals ideològicament,
ja que en temes de país
ens hi trobarem molt
sovint, si no principal-
ment en l’assumpció ca-
meral dels nostres ob-

jectius i propostes reals, en els nostres
problemes que trobem diàriament rere
el taulell. I cal emmarcar-ho en el nos-
tre marc natural, que és Europa. Fent
aliances entre tots els agents econòmics
camerals, amb Eurochambres i altres
organismes, el model català de co-
merç tindrà la possibilitat no només de
ser de nou un referent, si no de posi-
cionar-nos internacionalment com a
grup heterogeni però cohesionat.

Els gurús econòmics diuen que la cri-
si torna. I els darrers anys se’ns han que-
dat pel camí empresaris, botiguers, au-
tònoms... La resposta ha de ser unitària,
ràpida i efectiva.
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La Justícia espanyola va dictar el
14 d’octubre la seva sentència de
493 planes –prèviament filtrada
a la premsa, malgrat estar prohi-
bit i que fos cruel amb els acu-
sats–, just abans que s'arribés al
termini màxim de 2 anys que per-
metia mantenir els líders inde-
pendentistes en presó preventiva.
A més, fruit de la sentència, es
van reactivar les euroordres per-
què tant Bèlgica com altres països
d'Europa retornessin els polítics
catalans que s'hi van exiliar per-
què estaven segurs que no tin-
drien un judici just a Espanya. 

És ben obvi que hi ha hagut
un abans i hi haurà un després
d'aquesta sentència: ja res no
serà igual, i és d'esperar que tot
plegat acceleri el procés cap a la
nostra definitiva llibertat com a
poble, que tant ens mereixem i
per a la qual tants milers de per-
sones han maldat. No serà fàcil,
però ens en sortirem, perquè tot
acaba caient pel seu propi pes:
una llei física òbvia. 

Pel que fa a la repetició d'e-
leccions a Espanya, ha provocat
que la Justícia disposés nova-
ment del poder per dir què es pot
fer o no es pot fer en període elec-
toral. La Justícia ho ha aprofitat
per fer treure les pancartes i els
llaços grocs penjats arreu per re-
cordar els presos polítics i els ex-
iliats. Tampoc a les televisions no
s’ha pogut parlar de “presos polí-
tics”, ”exiliats”, “Consell per la Re-
pública”, ni “Assemblea de Càr-
recs Electes”. 

I així estem a Catalunya des-
prés de la sentència: Indignats i
mobilitzats, permanentment però
pacíficament, encara que els go-
vernants facin creure el contrari.

Sense raó
per Agustí Casals

Les males mares
per Francesc Reina

Parlar de bogeries resulta, de
vegades, més interessant que
un bonic discurs. Per això és
imprescindible fabricar lletres i
resistir.

Allà on la Mònica i tantes al-
tres hi viuen, l'amor és tan im-
portant com impossible. Pujar
els esglaons resulta una antolo-
gia essencial que compta, un a
un, cada error estimbat en pa-
raules que intenten endolcir
guerres que mai s'obliden i que
pertorben l'harmonia. L'escla-
vitud és una cosa estranya, els
seus barrots descobreixen som-
nis secs que escanyen l'espe-
rança de temps vençuts per
l'angoixa, l'estrès i la depressió.
Les males mares formen una co-
ral de cançó trista, un rèquiem
de foc on les brases es revifen
amb el record de les seves cria-
tures que, orfes, reben l'amor
d'altres famílies o en llocs pos-
tissos, records que els trepitgen
els peus des que s'aixequen.

Darrerament es dedica força
temps a dones que reclamen,
amb raó, una maternitat digna:
compaginar temps social; estu-
dis, tasques domèstiques, rela-

cions... Són "noves mares" que no
haurien d’apropiar-se de termes
d'altres i menys en connivència
amb la fam mediàtica que devo-
ra com i quan vol.

En societats de l'espectacle on
l'important és cuinar l'arquetip de
la culpa i acarnissar-se amb les
pecadores, són moltes les veus
que malden per obrir escletxes i
agitar anhels inventant altres
veritats. Elles, les dolentes, es me-
reixen respecte en aquest espai
d'equilibris precaris.

Les polítiques socials es van
crear per compensar desigualtats
i no per reproduir diferències, ali-
mentar inseguretats i fer la vida
més sostenible als rics. El fet so-
cial neix d'un dret vulnerat per
oferir ajudes de qualitat i acom-
panyar qui no pot. Perquè no el
paguin les de sempre, caldrà
desemmascarar aquesta ideolo-
gia que justifica les diferències so-
cials apel·lant a capacitats indi-
viduals, camuflant amb pols el
seu estatus, allà on les fràgils ocu-
pen l'últim lloc.

Sota un silenci que és el soroll
més fort, el pas del temps esgo-
ta la paciència.

Les millors
perles

La comarca del Baix Llobregat és una comarca d’estrelles. És el
que demostra la imatge que va compartir el locutor de ràdio
Tony Aguilar, en què apareix ell amb Rosalía, Estopa, Aitana

Ocaña i Alfred Garcia, tots ells de municipis d’aquesta comarca. Agui-
lar va acompanyar la fotografia amb el títol “Baix Llobregat Power”.

Els usuaris de Forocoches ho han tornat a fer. Després
d’haver enviat un grup de mariachis a cantar a la seu del
PP el 28A, aquest cop han fet el mateix amb Ciutadans. La

formació taronja ha patit una patacada històrica en les elec-
cions del 10N, motiu pel qual ha estat víctima d’aquesta burla.

Prop d’1,2 milions de persones van rebre un SMS de Pablo Casa-
do en què demanava el vot per al seu partit el 10N. Va passar el
darrer dia de la campanya electoral, i va provocar tant crítiques

com mofes a les xarxes socials. Una de les persones a qui va arribar el
missatge va ser l’activista Tamara Carrasco, del CDR de Viladecans.

Una serp mossega un raper estatunidenc mentre rodava un
videoclip. És el que li ha passat al cantant Lil Pump com a
conseqüència de voler fer servir aquest animal en la gra-

vació del vídeo que ha d’acompanyar la seva nova cançó. Mal-
grat deixar-li la mà plena de sang, la ferida no ha anat més enllà. 

Chandler i Monica, dos dels personatges principals de la míti-
ca sèrie Friends, han tornat a estar junts. Els actors que els in-
terpretaven, Matthew Perry i Courteney Cox, han compartit

recentment una fotografia plegats a les xarxes socials, cosa que ha
fet embogir els milions de fans de la sèrie i de la parella fictícia.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Horta comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

El Mercat del Carmel 
celebra el 50è aniversari1

2
Ballarín: “El que més preocupa els 
comerciants actualment és la inseguretat”

Alarcón: “Aquest ha de ser 
el mandat d’Horta-Guinardó”

Horta-Guinardó és el districte 
on es cometen menys delictes

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

El + llegit líniahorta.cat

3

4

5

A les xarxes

@arrosabanda: No hi ha res com que el
PSOE estiga dèbil perquè s’asseguen a
taula. El votant progressista a l’Estat espa-
nyol no hauria d’oblidar aquesta lliçó.

@eduardvoltas: ERC guanya a Catalunya i
supera Cs a Espanya. Malgrat una caiguda de
dos punts, suma, de llarg, més vots i escons
que les altres dues opcions indepes juntes.

#10NCatalunya

@pmarsupia: Rivera empezó el 2019 pen-
sando que podría ser presidente del go-
bierno o, en el peor de los casos, líder de
la oposición. Va rápido esto de la política.

#DimissióRivera #GovernDeCoalició

Les claus
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Rosa Alarcón
Regidora d’Horta-Guinardó i de Mobilitat

“Amb les ocupacions tenim un
problema que em preocupa molt”

Jaume Collboni, en campanya
electoral, va dir que durant
els primers 100 dies de go-

vern encarregaria un estudi per
al cobriment total de la ronda de
Dalt. Ja s’ha encarregat?
Estem en procés de fer tota la feina
que implica cobrir la ronda de Dalt.
Ara inaugurarem el primer tram
cobert, que va de l’avinguda Jordà
fins una mica més enllà del mercat.
Estem discutint el pla d’inversions i
no sabem quina inversió es podrà
fer, però a l’acord de govern amb
els comuns un dels projectes estra-
tègics és el del cobriment de la
ronda de Dalt. Crec que aquest
mandat podrem cobrir el segon
tram, que va del mercat de la Vall
d’Hebron a l’avinguda Vallcarca, i
seria lògic encarregar el projecte
executiu del tram més conflictiu
des d’un punt de vista veïnal, el
que va entre l’Hospital Vall d’He-
bron i el final del carrer Harmonia.

Per tant, això va per llarg, tot i el
que es va dir en campanya.
Sí, però és un objectiu a llarg ter-
mini perquè fer-ho tot aquest man-

dat és inviable econòmicament. Ho
intentarem accelerar i primer hem
de trobar una solució arquitectò-
nica per al tram més conflictiu. Hem
d’acordar-ho amb els veïns, parlar,
treballar...

Un altre projecte urbanístic im-
portant és el de la transformació
dels Tres Turons.  Salvem els Tres
Turons s’oposa a l’expropiació de
300 habitatges. Amb el PSC se
seguirà la línia marcada o poden
haver-hi canvis?
En l’últim mes i mig he visitat tots
els barris i a tothom li dic el mateix:
no vull fer res en contra dels veïns.
Som govern i governarem, però in-
tentarem arribar a consensos. El
projecte dels Tres Turons ha impli-
cat anar expropiant espais i hem de
seguir en aquesta línia. I hem de fer
algunes millores per fer passos, no
tant en les expropiacions, sinó en la
millora del mateix parc. 

Per tant, les expropiacions que-
daran apartades?
No és que quedin apartades, però
sí que aniran a un ritme que inten-
tarem que sigui el màxim de con-
sensuat amb els veïns. 

Salvem els Tres Turons també
denuncia “la invasió turística”

que pateix la zona i creu que
aquest projecte podria fer-la
augmentar encara més. Com-
parteix que el Turó de la Rovira
està massificat?
El Turó de la Rovira té un pro-
blema de massificació de gent, si-
guin turistes o autòctons. Ho dic

clarament. I especialment a la nit.
Estem treballant amb els veïns i
aquest estiu ja es va muntar un
dispositiu especial perquè les nits
fossin tranquil·les, però no ho
vam aconseguir del tot. Queda
feina per fer i la farem amb con-
sens amb els veïns. 

Un altre tema urbanístic impor-
tant és el de la superilla d’Horta.
Els veïns diuen que no ha servit
de res, que als carrers encara hi

ha trànsit. S’haurà de ser més res-
trictiu?
Els veïns tenen raó. No és que no
s’hagi notat res, perquè ha dismi-
nuït en un percentatge molt alt el
nombre de cotxes que hi passen,
sinó que encara hi ha problemes.
Els cotxes hi passen a molta veloci-
tat i cal controlar-ho. I encara hi ha
cotxes que fan servir els carrers de la
superilla per fer drecera. 

Si es passa per la zona, el volum
de trànsit que hi ha és força con-
siderable.
Jo hi he passat molt aquests dies i
és cert. I es va a una velocitat que
no toca. Per tant, hem de prendre
mesures per rebaixar la velocitat i
també  hem de fer la segona fase,
que és la de reestructurar la part de
dalt. Així aconseguirem que la dre-
cera sigui més complicada i que la
superilla sigui principalment per als
veïns i per al bus.

Canviant de qüestió, a l’Enquesta
de Serveis Municipals, la insegu-
retat surt com la primera preocu-
pació dels veïns. La preocupa?
Més que preocupar-me la insegu-
retat... A veure, em preocupa en el
sentit que si hi ha una sola persona
que se sent insegura, jo estaré pre-
ocupada. Però també és veritat

que, en el conjunt dels districtes,
som un dels més tranquils. El que
em preocupa més de l’enquesta és
el tema del manteniment. Necessi-
tem més ingressos per al petit man-
teniment.

I per a la seguretat?
En l’àmbit de la seguretat ens aju-
darà molt l’increment d’agents de
la Guàrdia Urbana i el compromís
de la Generalitat d’augmentar el
nombre de Mossos d’Esquadra.
De fet, aquest estiu al districte van
entrar 20 Mossos més i un nom-
bre petit d’agents de la Guàrdia
Urbana. El que podrem fer amb
l’increment de guàrdies que hi
haurà són tasques de prevenció, la
qual ajuda molt en la percepció
veïnal.

Relacionat amb la inseguretat,
les ocupacions, en alguns casos
per pobresa i altres per activitats
delictives, han provocat proble-
mes de convivència els darrers
temps. Com es poden evitar?
Els dos punts conflictius que hi
havia a Sant Genís es van resoldre.
Però sí, amb les ocupacions tenim
un problema. Jo no puc evitar que
n’hi hagi, però puc fer dues coses.
Els casos que tenen relació amb la
pobresa, l’Ajuntament se n’ocupa.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“Cobrir tota la
ronda de Dalt
aquest mandat
és inviable
econòmicament”
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3Però com diuen, també hi ha un
altre tipus d’ocupació, i em pre-
ocupa molt. De fet, fa pocs dies
vam tenir una ocupació molt greu
al número 7 del carrer Tajo i hi va
haver una manifestació de pro-
testa. Vam aconseguir que l’edifici,
que és nou, es desallotgés i els
veïns, que havien d’entrar a viure a
la seva nova casa, ho puguin fer.  

De vegades sembla que la llei
afavoreix més el que ocupa que
el propietari o el que pot ser víc-
tima d’una ocupació.
La llei és molt garantista per a qui
ocupa, i això es deu al fet que es
va fer en un moment on hi havia
un problema social molt greu.
Potser és el moment de replante-
jar algunes coses, sobretot en
casos d’habitatges de primera re-
sidència.

Parlant de pobresa i desigualtats,
el passat mandat es va impulsar
el Pla de Barris, que incloïa Sant
Genís i la Teixonera. Creu que les
inversions van ser suficients?
Hi va haver molts compromisos
que no es van acabar consolidant
perquè eren de dos mandats i no
d’un. Estem treballant perquè les
promeses fetes als veïns, com la re-
cuperació de la Bòbila o l’escola
bressol de la Teixonera, s’incloguin
al pla d’inversions. 

A la Teixonera, precisament, hi ha
hagut moltes queixes pel ritme
de les inversions.
Exacte. I per això estic treballant
perquè les inversions que es van
prometre es puguin fer.

Es van prometre massa coses el
passat mandat?
No. El problema és que el ritme de
l’administració de vegades no és
prou ràpid. Hi ha molta burocràcia.
I també cal tenir en compte que els
membres de l’anterior equip de
govern eren nous a l’administració,
i saber com funciona no és tan fàcil.
Això segurament va provocar més
retards del que tocava. 

Fa més d’un any el PSC va ser un
dels partits que va forçar un Ple
especial sobre les possibles reta-
llades. N’hi haurà? 
Les retallades de fa un any van venir
perquè es va fer una mala gestió
pressupostària dels ingressos. Ara hi
ha una proposta de pressupost i or-
denances fiscals de creixement. A
veure si s’aprova.  

Tot aquell debat va crear certa
alarma veïnal perquè afectava
casals de barri, escoles bressol...
De fet, va ser per això que alguns
projectes vinculats al Pla de Barris
no es van acabar tirant endavant
quan tocava.  

Parlant d’equipaments, quan veu-
rem fet el casal de gent gran a
Torre Garcini?
Torre Garcini ja és municipal gràcies
a una gran feina feta el passat man-
dat. Ara és un dels projectes que
hem posat damunt la taula per al
pla d’inversions i quan puguem ho
tirarem endavant. 

I això quan serà?
Primer haig de saber si tindré  re-
cursos. I quan els tingui podrem
treballar en el projecte. 

I quan hi hagi els recursos, de
quins terminis parlem?
Sobre els terminis, si els soc sincera,
prefereixo no comprometre’m. Per-
què el projecte executiu pot trigar
quatre o cinc mesos però hi ha un
període de gestió...

En tot cas, no serà a curt termini.
Espero que el puguem tenir com
més aviat millor.

Canviant de tema, al Baix Gui-
nardó hi ha hagut queixes pels
busos turístics i la supressió del
bus 92. Estan justificades?
Al Baix Guinardó hi ha un pro-
blema amb la mobilitat al voltant
del Park Güell, concretament als
carrers Praga i Cartagena, on hi ha
molèsties molt serioses als veïns
per trànsit i soroll. Ho estem tre-
ballant amb ells. Cal replantejar el
tema de la mobilitat turística i el
meu compromís és fer canvis en
aquesta zona. L’objectiu és que
l’estiu que ve les molèsties hagin
disminuït. M’he proposat poder
tenir una proposta preparada al
juny. Després hi ha el problema,
tot i la millora excel·lent que és la
nova xarxa ortogonal, del bus de
proximitat. Hem d’acabar d’afinar
els desajustos i a la primavera tin-
drem noves propostes per al Baix
Guinardó i tots els barris. 

Parlant de mobilitat, en l’últim
mandat la gestió de TMB va estar
marcada per polèmiques, va-
gues... Què canviarà amb vostè
al capdavant respecte de la ges-
tió de Mercedes Vidal?
No sé què canviarà respecte de la
gestió de Vidal, però el que sí que
sé és què vull fer jo [somriu]. De
moment hi ha un nou conseller

delegat, que és una persona re-
putada. 

Ha aixecat polèmica el seu aug-
ment de sou.
Quan busques un professional has
de saber que s’ha de pagar bé. TMB
és la cinquena empresa de Catalu-
nya. Això vol dir que no pots tenir
un conseller delegat mal pagat. Jo
he buscat un professional. És una
persona molt qualificada que ha
vingut renunciant a una part del
seu sou perquè li ha fet molta
il·lusió entrar a TMB. Si mires els
sous del mercat... Un mal professio-
nal pot acabar sortint molt car. De
vegades qüestionem molt els sous,
també en política. Un mal polític
surt molt car als ciutadans. És millor
contractar un bon professional en-
cara que tingui un sou més alt. 

D’aquesta manera també se li
pot exigir més.
Exacte. Per això té la responsabili-
tat que té.  TMB és la gran empresa
pública de Catalunya de transport
de viatgers. 

De moment s’ha trobat amb
bones sensacions? El mandat
passat va ser dur.
M’estic trobant uns professionals
excel·lents. Un exemple és que la
mobilitat, amb tots els problemes
que hi va haver fa setmanes per les
manifestacions de la sentència del
Suprem, no va ser notícia.

I sobre la negociació del nou
conveni, com van les converses
amb els sindicats?
No formo part de la negociació,
però tenim moltes possibilitats
d’arribar a acords. L’objectiu dels
sindicats i de la direcció és tenir un
bon transport públic.  

Acabem amb les últimes elec-
cions al Congrés. El PSC ha per-
dut 35.000 vots a Barcelona. Els
ha passat factura no haver for-
mat govern després del 28A?
El resultat del PSC a Barcelona és
bo. No han estat unes males elec-
cions, ja que hem tingut el suport
de gairebé 170.000 barcelonins.

Sobre els suports que necessi-
tarà l’acord entre Pedro Sánchez
i Pablo Iglesias, què creu que
acabarà fent ERC?
Jo no sé res, però el que els puc dir
és que crec que la ciutat necessita
un pacte de govern a l’Estat, com
també necessita la Generalitat.
Hem d’arribar a acords amb la Ge-
neralitat sobre l’L9, el tramvia, sani-
tat, educació... I també necessitem
acords amb l’Estat. Un exemple
seria, amb el tema de la Zona de
Baixes Emissions, que es fes un plan
renove de furgonetes o les inver-
sions a Rodalies.<

“Als Tres Turons
hem de seguir
expropiant,
però amb el
màxim consens”

“TMB no pot tenir un conseller
delegat que estigui mal pagat”

– Quan veurem fet el casal 
de gent gran a Torre Garcini?

– Primer haig de saber 
si tindré recursos.

– I quan hi hagi els recursos, 
de quins terminis parlem?

– Sobre calendaris, si els 
soc sincera, prefereixo 
no comprometre’m.

– En tot cas, no serà a curt 
termini, pel que diu.

– Espero que el puguem tenir
com més aviat millor.
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PATRIMONI4Al barri de la Font
d’en Fargues hi ha un espai em-
blemàtic que històricament ha
estat un punt de trobada per a
molts veïns però que fa anys
que no està en bon estat. Es
tracta de la plaça de la Font d’en
Fargues, amb la font que dona
nom al barri.

Per tal de tornar a reivindicar
la reforma de la plaça, l’associa-
ció de veïns del barri ha orga-
nitzat un acte reivindicatiu per al
pròxim dissabte 23 de novem-

bre. L’entitat denuncia que l’es-
pai està “absolutament deterio-
rat” i, tot i que admeten que l’A-
juntament ha anat solucionant

alguns problemes, lamenten que
“després de més de 10 anys en-
cara estem gairebé com al co-
mençament”.

VERMUT I JOCS INFANTILS
La festa reivindicativa, que té
el suport d’altres entitats del

barri i del Camí Escolar de
l’escola Font d’en Fargues i
l’escola bressol Tres Turons,
arrencarà a les 12 del migdia i
durarà unes dues hores. In-
clourà un vermut musical, amb
l’actuació de La Pausa ‘s Jazz
Band, i jocs infantils.

Al setembre ja es va fer un acte reivindicatiu. Foto: Twitter (@calvetanglada1)

Tornen a demanar la reforma de
la plaça de la Font d'en Fargues

» Els veïns del barri faran un acte reivindicatiu el 23 de novembre
» Denuncien que fa 10 anys que reclamen la reurbanització

Les entitats només tindran
una planta de Can Crehuet

EQUIPAMENTS4La Coordina-
dora d’Entitats d’Horta i el Con-
sell de la Joventut d’Horta-Gui-
nardó i el Districte ja han signat
el conveni per a la gestió cívica
de Can Crehuet, des d’on les
dues entitats organitzaran dife-
rents activitats per dinamitzar el
teixit associatiu de la zona. 

Tot i això, les entitats només
es podran instal·lar a la planta
baixa, ja que a la de dalt la se-
guretat no està garantida. I és
que la casa, comprada per l’A-
juntament a finals de maig des-
prés que mesos abans havia sal-
tat l’alarma que podia ser ende-
rrocada, necessita una reforma

en profunditat. A l’espera de
decidir el futur definitiu de l’e-
difici, s’ha tirat endavant aques-
ta cessió a les dues entitats, que
s’hi instal·laran quan s’hagin fet
les reformes que cal fer. En el fu-
tur l’edifici podria passar a ser
definitivament un espai per a les
entitats, ja que és una reivindi-
cació del teixit social i associatiu
hortenc.

D’altra banda, fa uns dies es
va detectar la presència d’oku-
pes a la casa. Tot i això, la
Guàrdia Urbana va ser alerta-
da amb rapidesa i les persones
que havien entrat a la casa van
marxar de seguida. 

FESTIVAL4El barri del Carmel va
acollir entre l’11 i el 16 de no-
vembre una nova edició de la
Festa Orgull Karmel, organitzada
per l’Espai Jove Boca Nord, la Bi-
blioteca El Carmel-Juan Marsé i
el Centre Cívic Carmel.

Un any més la festa va servir
per donar visibilitat al col·lectiu
LGTBI amb una sèrie d’actes,
activitats i intervencions amb la
participació de diferents equipa-
ments, associacions, entitats i
personalitats destacades. 

El programa va incloure, en-
tre altres activitats, una sessió de
contacontes amb Brigitta La-
moure, l’artista i reportera de Be-
tevé que triomfa al programa
‘Codi de barris’, la projecció del
documental ‘Hijras, les filles dels
Kinnars’ i la xerrada ‘Diversitat
i conceptes LGTBI’ protagonit-
zada per Sandra Toledano. 

EL PREGÓ
Lamoure també va ser la prota-
gonista el 16 de novembre, ja

que va fer la lectura del pregó. Du-
rant el matí també es va fer una
comitiva pels carrers amb Clási-
cos del Carmelo, Mandacarú,
Adiabara i la mateixa Lamoure.

Des de l’organització desta-
quen que la celebració és neces-
sària perquè “estan sorgint grups
i partits polítics que posen de
manifest que encara s’ha de llui-
tar molt per deixar clar que qual-
sevol persona té el dret a estimar
i relacionar-se com i amb qui vul-
gui i de la manera que vulgui”.

Can Crehuet està situada al número 12 del carrer de Porto. Foto: Arxiu

Orgull LGTBI al Carmel

Casal de Barri | Can Travi celebra el 10è aniversari
El Casal de Barri de Can Travi va celebrar el passat 30 d’octubre el seu desè ani-

versari. Per commemorar l’efemèride, fins al 30 de novembre es pot visitar una ex-
posició al mateix casal. El 9 de novembre també es va fer un concert de celebració. 

L’associació de veïns
denuncia que l’espai
està “absolutament
deteriorat”
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HABITATGE4Anys estalviant, en
alguns casos els estalvis de tota la
vida, per aconseguir comprar un
pis. I que quan queden pocs dies
perquè t’entreguin les claus, l’o-
cupin.

Aquest és el breu resum de la
història que els va tocar viure a un
grup de futurs veïns del número
7-13 del carrer Tajo entre els dies
9 i 11 de novembre. Després
d’anys d’implicació en la pro-
moció dels seus futurs pisos van
veure com un grup de persones
ocupaven set dels dotze pisos
del bloc. L’alarma va saltar el dia
9 de novembre després que els
ocupes entressin al bloc la mati-
nada del mateix i ocupessin set pi-
sos. Durant 48 hores la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra
van intentar parlar amb els ocu-
pes, però els afectats, veient que
no servia de res, van decidir de-
manar ajuda a través de les xar-
xes socials. Això va provocar que
s’organitzés una concentració de
protesta a davant de l’edifici, on
el dia 11 a la tarda s’hi van reunir
gairebé un centenar de persones
per fer pressió. 

Com ja ha passat altres vega-
des en casos com aquests, la so-

lució, encara que pugui semblar
surrealista, va acabar sent que els
afectats paguessin els ocupes
perquè marxessin. La versió dels
ocupes, per la seva banda, era que
ells havien pagat més de 4.000
euros a un tercer, que havia estat
qui havia forçat les portes i can-
viat els panys.

El promotor del bloc, però, en
declaracions al diari Ara, va afir-
mar que el relat dels ocupes no
quadra amb el fet que entressin
de matinada i sense fer soroll. Se-
gons ell, “no volien viure aquí,  vo-
lien diners”.

LA VEÏNA QUE HI ERA
Tot plegat va ocórrer amb només
dos dels pisos entregats als seus
propietaris. En un encara no hi
havien anat a viure mentre que a
l’altre ja hi havia una veïna. 

En declaracions al diari Ara,
aquesta veïna va explicar que es
va salvar perquè havia “posat
l’estora a la porta de casa” i tenia
“el nom a la bústia”, per la qual
cosa van deduir que ja s’hi vivia. 

SEGURETAT PRIVADA
Dos dies més tard, el 13 de no-
vembre, al voltant de les set de la

tarda, tots els pisos estaven a les
fosques i només hi havia llum a

l’escala. La tranquil·litat a l’ex-
terior del bloc era absoluta. Lí-
nia Horta va poder comprovar

com a l’interior del pis hi havia
un vigilant de seguretat sense
identificació de cap empresa.
En una breu conversa mantin-
guda amb ell, després que acce-
dís a obrir la porta principal –es-
tava tancada en clau–, va con-
firmar que la seva presència al
bloc responia a les ocupacions
del cap de setmana. Preguntat
per si l’havien contractat els
promotors, es va negar a donar
cap informació. A la porta, un
adhesiu d’un dels clans gitanos

que es dediquen a la vigilància de
les obres de forma no oficial
havia estat mig esborrat.

Sigui com sigui, la presència
d’aquell vigilant sense cap mena
d’identificació demostra que al-
guna cosa falla si algú ha d’aca-
bar recorrent a empreses, que so-
vint incorren en pràctiques molt
controvertides, per tal que pro-
tegeixin uns pisos on hi han
destinat una gran quantitat de
diners perquè ningú els ocupi, tal
com ha passat al carrer Tajo.

Esperances ocupades
» Un grup de persones va ocupar a mitjans de mes vuit pisos per estrenar d’un bloc del carrer Tajo
» Els afectats, després d’anys implicats en la promoció, van haver de pagar per fer fora els ocupes

Després dels fets, a dins del bloc hi havia un vigilant de seguretat sense l’acreditació de cap empresa. Foto: Línia Horta

Horta-Guinardó

Una protesta veïnal 
va servir per pressionar 
els ocupes per tal 
que marxessin
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“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

“He estat a l’infern”
» Línia Horta 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
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La Nau Bostik acollirà el primer Congrés d’Habitatge del país els dies 16 i 17 d’aquest mes

Contra els especuladors
TROBADA/ Després de molts mesos de
feina, ja ha començat el compte enrere.
Durant el cap de setmana dels dies 16 i 17
d’aquest mes, la Nau Bostik (situada al
barri de la Sagrera de Sant Andreu) serà
l’escenari de la primera edició del Congrés
d’Habitatge de Catalunya, una trobada a
la qual està previst que hi participi mig
miler de persones de més de 70 entitats.
El principal objectiu d’aquest congrés és
debatre i trobar accions concretes per llui-
tar contra l’especulació immobiliària i con-
tra els desnonaments.

El passat 29 d’octubre es va fer la pre-
sentació de la trobada en el mateix esce-
nari on se celebrarà. Claudia Ruscalleda,

portaveu del congrés, va explicar que la
cita serà un espai de trobada perquè les di-
ferents entitats que treballen diàriament
en la defensa del dret a l’habitatge s’orga-
nitzin i trobin estratègies per als “enemics”
que poden “confrontar juntament” . Rus-
calleda va denunciar que la situació actual
és insostenible i que no poden seguir ai-
xecant-se “cada matí per aturar desnona-
ments”, assegurant que la solució a les
problemàtiques de l’habitatge només es

poden trobar amb ”una transformació es-
tructural del model actual”.

A banda de Ruscalleda, en aquest acte
de presentació als mitjans també van in-
tervenir-hi col·lectius com la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o el Sindi-
cat de Llogaters, dues de les entitats que
col·laboraran en l’organització del congrés.
Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters,
va dir que “la ciutadania empoderada és
una amenaça per als especuladors”, als
quals va acusar de “criminalitzar” el movi-
ment pel dret a l’habitatge. Palomera
també va tenir un record per a Juan Pastor,
activista de Santa Coloma que havia estat
detingut dies abans de la presentació i que
va sortir en llibertat el mateix 29 d’octubre. 

Per la seva banda, Juanjo Ramón, por-
taveu de la PAH, va explicar que a Catalunya
s’executen un de cada quatre desnona-
ments previstos, sense oferir cap alterna-
tiva. “Els especuladors tenen barra lliure”, va
lamentar Ramón, el qual va assegurar que
l’única solució per combatre aquesta situa-
ció és l’autoorganització. “Només el poble
salva al poble”, va dir el representant de la
PAH.

DOS DIES INTENSOS
L’organització ja ha penjat a la seva pàgina
web algunes de les ponències que estan
previstes per als dos dies del congrés. Al-
gunes de les que es faran seran Anàlisi ge-
neral de conjuntura, Mobilitzacions i
campanyes o Organització, mentre que
està previst que les entitats organitzado-
res facin públiques la resta d’activitats
previstes per al cap de setmana. 

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

Juanjo Ramón, 
de la PAH, assegura 
que els especuladors
tenen “barra lliure”

Foto: Pedro Click / 9Barris Imatge
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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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El Mercat d’Horta s’implica
en el Gran Recapte

SOLIDARITAT4Els paradistes
del Mercat d’Horta mostraran
un any més la seva solidaritat
participant, els pròxims dies
22 i 23 de novembre, en la
nova edició del Gran Recapte,
que celebra la seva primera
dècada.

Enguany, però, hi haurà
novetats en el format, ja que no
es col·locaran les capses ge-
gants de cartró per tal que la
gent faci les donacions de men-
jar. El nou sistema consistirà

en uns vals de tres euros que la
gent podrà adquirir a les para-
des on es ven carn, peix i ous.
L’import de tots els vals que es
venguin, que la gent haurà de
dipositar en unes urnes que es-
taran situades en diferents
punts del mercat, es repartirà
entre les entitats beneficiàries
de la campanya solidària, que
durant l’any podran anar gas-
tant l’import que se’ls hagi ad-
judicat amb compres a les pa-
rades corresponents. 

LITERATURA4La Fundació Bar-
celona Comerç va entregar el
passat 29 d’octubre els guardons
de la segona edició del concurs
Lletres al Comerç, que uneix co-
merç i cultura a través de relats
curts que tenen com a protago-
nistes botigues de Barcelona i
paraules clau relacionades amb
el món del comerç.

La guanyadora d’aquesta se-
gona edició va ser l’escriptora gi-
ronina Miracle Sala amb un re-
lat titulat ‘Cop d’Ull’, una histò-
ria d’humor i d’amor amb la pa-
raula ‘revenda’ com a clau i la
roba com a connector principal. 

PUNT ESPORT
La història s’inspira en la boti-
ga Punt Esport del Cor d’Horta.
Es tracta d’un negoci fundat
per la mare de l’actual propie-
tària després d’haver cosit i ve-
nut roba interior de molta qua-
litat. Ara és la filla, la Núria Jor-
dán, qui porta la botiga, espe-
cialitzada en roba informal i
samarretes personalitzades amb
dibuixos que ella mateixa fa i le-

mes poètics de la poeta Fe Ferré
Ferraté.

Sala, que com a premi s’em-
porta 1.000 euros i la publicació
de la seva narració com a cap-
çalera del segon volum de la
col·lecció Lletres al Comerç,
editat per Barcelona Comerç, va
aplaudir la iniciativa d'aplegar
petit comerç i literatura durant

el seu discurs. “Aquest concurs
potencia alhora dos elements
que pugnen per sobreviure: el
comerç de proximitat enmig de
la voràgine urbana i el relat
breu enmig de la indiferència de
les grans editorials” va destacar
Sala. En aquesta edició es van
escriure al premi 144 escrip-
tors i escriptores.

La botiga Punt Esport ha inspirat la història de Sala. Foto: Google Maps

Cor d’Horta, protagonista 
del concurs Lletres al Comerç

Festius 2020 | 29 de novembre i 27 desembre
L’Ajuntament ha fixat els dos dies d’obertura comercial per al 2020, que s’afegeixen als vuit 
que estableix la Generalitat. Concretament, seran els dies 29 de novembre i 27 de desembre.
Aquests dos dies festius s’han fixat d’acord amb les principals entitats del sector comercial.

El Gran Recapte es farà el 22 i 23 de novembre. Foto: Nazaret Romero/ACN
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COMERÇ4Fa cinc anys a casa
nostra segurament molt poca
gent coneixia el significat del
Black Friday. Avui és al revés i
és probable que sigui força
complicat trobar algú que no
conegui aquesta jornada co-
mercial que enguany se cele-
brarà el pròxim divendres 29
de novembre.

La força del Black Friday,
una tradició importada dels
Estats Units que se celebra l’en-
demà del Dia d’Acció de Gràcies
i que serveix per inaugurar la
temporada de compres nada-
lenques, s’ha fet evident durant
els últims anys i el comerç de
proximitat s’ha fet seva aques-
ta data tot i que en un primer
moment es va veure amb re-
cança. “El comerç local ha de ju-
gar a tot i adaptar-se”, afirma el
vicepresident de la Fundació
Barcelona Comerç, Lluís Lla-
nas. Tot i que el model que re-
presenta el Black Friday no és
el mateix que el del comerç lo-
cal, els botiguers de la ciutat te-
nen clar que han d’apostar per
aquest dia per tal que el com-
prador no només tingui l’opció
de fer la compra per internet.

Des de l’entitat RETAILcat,
la Unió d’Entitats de Retail de
Catalunya, també admeten la
força que ha aconseguit una
jornada com aquesta i ho atri-
bueixen al fet que “les cam-
panyes promocionals de curta
durada són atractives per als
clients”.

Així doncs, el 29 de novem-
bre els aparadors dels comerços
locals s’ompliran de cartells
anunciant diferents ofertes, que
segurament oscil·laran entre
el 20 i el 50%. De fet, molts co-
merços allargaran una mica
més el Black Friday i també ofe-
riran els descomptes algun dia
abans o l’endemà. 

LLUMS DE NADAL
Una altra prova de la impor-
tància del Black Friday és que
enguany es farà coincidir l’en-
cesa de l’enllumenat nadalenc de
la ciutat amb la seva celebració.
De fet, l’acte oficial de l’encesa es
farà el dia abans a Sant An-
dreu. L’espectacle, que durarà
una hora, es farà a partir de dos
quarts de sis de la tarda a Can
Fabra i anirà a càrrec de la com-
panyia teatral Dagoll Dagom.    

La força del Black Friday
» La jornada comercial amb descomptes especials se celebrarà enguany divendres 29 de novembre
» El comerç local ja fa uns quants anys que s’ha fet seva aquesta tradició originària dels Estats Units

El Black Friday és un esdeveniment comercial totalment consolidat a Barcelona. Fotos: Mariona Puig i Sílvia Jardí / ACN
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La recta final d’octubre i el co-
mençament d’aquest mes han
arribat amb un canvi de tendèn-
cia per a la UA Horta. L’equip de
Nacho Castro, que només havia
perdut un dels primers nou par-
tits (en l’estrena al Feliu i Codina,
contra la Pobla), enllaça una sè-
rie de partits amb bons resultats
a casa (el derbi contra l’Europa i
els enfrontaments contra el Gra-
nollers i el Figueres) i derrotes a
domicili (Terrassa i Vilassar de
Mar, per 2-0 en ambdós casos).

Esportivament, però, des de
finals del mes passat Castro ha re-
cuperat Gerard Nolla, que va
tornar als terrenys de joc en l’em-
pat contra l’Europa després de su-
perar una lesió al genoll. Nolla ja
havia format part de la convoca-
tòria contra el Banyoles una set-

mana abans, però no va arribar a
saltar a la gespa.

El conjunt del Feliu i Codina
posarà el punt final al penúltim
mes de l’any a les Fontetes, con-
tra el Cerdanyola FC, el pròxim
diumenge 27, ja que el següent
partit que jugarà a casa serà l’1 de
desembre, en un nou derbi con-
tra la UE Sants.

ALTS I BAIXOS
Una categoria més avall, a Pri-
mera Catalana, el Martinenc
segueix instal·lat en la meitat
alta del grup 2, tot i que una rat-
xa irregular recent impedeix
que els del Guinardó s’acostin
més als dos primers classificats,
que després d’11 jornades són la
Monta  i el Santboià. 

El conjunt del Feliu i Codina segueix a prop de la zona de ‘play-off’. Foto: TFC

Un Horta de dues cares: fort 
a casa i amb dubtes a domicili

» Els de Nacho Castro tancaran el mes al camp del Cerdanyola FC
» El Martinenc es consolida a la meitat alta de Primera Catalana

El Lima-Horta perd 
la seva condició d’invicte

La ratxa immillora-
ble de victòries del
Lima-Horta va arri-
bar a la seva fi el

passat dissabte 9 a Sant Feliu de
Llobregat. El conjunt de Sergio
Manzano va patir la primera de-
rrota de la temporada en el par-
tit més destacat de la sisena jor-
nada del grup B de Liga Feme-
nina 2 contra el Barça - Santfe-
liuenc (63-49), un equip que està
dirigit per l’exentrenador salmó
Isaac Fernández. 

Aquesta ensopegada va pro-
vocar que les de Manzano dei-

xessin escapar la seva condició de
líder en solitari, però l’equip se-
gueix comandant la taula junta-
ment amb el conjunt blaugrana
i el Femení Sant Adrià.

L’equip posarà el punt final al
penúltim mes de l’any visitant la
pista de l’Ardoi navarrès el prò-
xim dissabte 23 i rebrà el Claret
de València al Virolai una set-
mana més tard. Quan ja siguem
al desembre, les hortenques viat-
jaran a la pista del Mataró Boet
durant el pont (el dissabte 7) i set
dies més tard a la pista del Ra-
món y Cajal de Granada.  

Gimnàstica | La Vall d’Hebron acollirà el 5è Ciutat de Barcelona
El pròxim 23 de novembre el Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron serà l’escenari del cinquè

Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Gimnàstica Rítmica. Aquesta cita també servirà
com a sisena edició de la Copa Internacional de Catalunya d’aquesta modalitat gimnàstica.

Pau Arriaga
HORTA-GUINARDÓ

BOXA4Sandor Martín i Iván
Tomás, dos campionats d’Euro-
pa i un altre d’estatal en joc. El
Palau d’Esports de la Vall d’He-
bron serà l’escenari, el pròxim di-
jous 12 de desembre, d’una de les
vetllades de boxa professional
més espectacular de la història
recent d’Europa. Els combats es
posaran en marxa a dos quarts
de set de la tarda.

El púgil del Carmel Iván To-
más lluitarà a casa (literalment)
per segona vegada en aquest

any (a principis d’any va prota-
gonitzar un combat nul contra
Franky Urquiaga pel títol estatal
del pes lleuger), enfrontant-se al
campió, el malagueny Samuel
Molina. Tomás voldrà exhibir-se
davant dels seus veïns en un
combat que arribarà menys de
tres mesos després de la seva der-
rota (la primera com a boxejador
professional) a Florència pel tí-
tol intercontinental super ploma
contra Devis Boschiero.

Per la seva banda, Martín, de

la Prosperitat, farà la primera
defensa del campionat europeu
superlleuger que va guanyar el
passat mes de juliol a Sant Andreu
contra l’italià Andrea Scarpa. El
seu rival serà l’anglès Joe Hughes,
que té un rècord de 17 victòries,
quatre derrotes i un empat.

La vetllada serà el primer
showorganitzat per Matchroom
Boxing i la promotora italiana
Opi Since 82 a l’estat espanyol i
es podrà veure en directe a tra-
vés de la plataforma DAZN.

Una vetllada de luxe

Esports
| 20
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La nostàlgia és l’ingredient principal del
llibre que Rosa Maria Sardà publica
aquest novembre: Un incident sense
importància. Amb una carta a la seva
mare, que va morir molt jove, l’autora
dona el tret de sortida a un conjunt de
relats que recuperen records i perso-
natges de la seva infància, com la Ma-
ria i el Pep, els seus peculiars avis.

Llibres

Un incident sense importància
Rosa Maria Sardà

Una de les obres més aclamades del
dramaturg britànic Jez Butterworth,
Jerusalem, arriba a Barcelona sota la di-
recció de Julio Manrique. El protago-
nista, interpretat per Pere Arquillué, és
el complex antiheroi Johnny 'el Gall’
Byron, l’home més odiat i estimat alhora
de la localitat rural anglesa on viu. 

Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Jerusalem
Jez Butterworth

Sergio Dalma celebra els seus 30 anys de
carrera musical amb un disc que s’ha es-
trenat aquest novembre. En el nou àl-
bum, el cantant sabadellenc ofereix una
recopilació dels seus grans èxits, com Bai-
lar pegadoso Galilea, però també inclou
tres cançons inèdites. Entre aquestes,
destaca Donna, el tema de Dalma amb
Andrés Ceballos, líder del grup Dvicio.

Música

Netflix estrena la tercera temporada de The
Crown, la sèrie que repassa el regnat d’I-
sabel II durant el segle XX. La novetat d’a-
questa entrega és el canvi de repartiment
per ajustar-se a l’edat dels personatges.
Així, entre les noves incorporacions hi ha
les actrius Olivia Colman, que encarnarà
la reina d’Anglaterra, i Helena Bonham Car-
ter, que serà la princesa Margarida.

Pelis i sèries

The Crown
Peter Morgan

30... y tanto
Sergio Dalma

BCN Witch Market 2019
El festival màgic de Barcelona tornarà amb força el cap

de setmana del 23 i el 24 de novembre. Durant aquests
dos dies, els fans de Harry Potter podran gaudir de ta-
llers, classes de màgia, conferències i concursos en un

entorn que els farà sentir com si fossin alumnes de
Hogwarts: l’edifici històric de la Universitat de Barcelo-

na, ubicat a la Gran Via. La d’enguany és la quarta edició
d’aquesta proposta d’oci que demostra que el món fic-
tici creat per J. K. Rowling continua viu, malgrat que la

saga de llibres i pel·lícules hagi arribat a la seva fi.

Nascut a Vitòria el 1960, Karra Elejalde és un dels ac-
tors bascs més coneguts a l’estat espanyol. El seu de-
but al món del cinema va ser l’any 1987 amb la pel·lí-

cula A los cuatro vientos i, des d’aleshores, s’ha mantin-
gut sempre en actiu. Entre la seva filmografia, desta-
quen También la lluvia (2010) i Ocho apellidos vascos

(2014), els llargmetratges amb què ha aconseguit dos
premis Goya a millor actor de repartiment. Ara, des-
prés de l’estrena de Mientras dure la guerra (2019), el

seu nom comença a sonar entre els candidats a endur-
se el Goya a millor actor, tot i que caldrà esperar al 2 de

desembre per conèixer els nominats als guardons. De
totes maneres, el mateix Elejalde creu que el premi

serà per a Antonio Banderas. Ho ha dit en una entre-
vista que li ha fet recentment La Vanguardia, aprofitant

la seva participació en el 15è sopar benèfic de la fun-
dació Esport Solidari Internacional a Barcelona.  

K A R R A  E L E J A L D EQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor de renom

Ha protagonitzat pel·lícules exitoses i té dos premis Goya

Famosos

Assistir a un acte benèfic a Barcelona
Va participar en el sopar d’Esport Solidari Internacional

Continuen aclamant el seu últim paper
El públic el felicita pel seu Unamuno a ‘Mientras dure la guerra’

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Pokémon 
L’estrena, aquest novembre, de ‘Pokémon Espasa’ i ‘Pokémon Escut’
marca l’arribada de la vuitena generació d’aquests éssers animats.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Viu en línia



DIMARTS 19 DE NOVEMBRE
19:00 Sara Bañeras, soprano i Marie Malecho-

vá, piano, interpretaran peces de Schumann,
Strauss o Toldrà en el marc del cicle Clàssica
a Horta - Guinardó. / Centre Cívic Teixonera.

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
11:00 El professor Luis Giménez serà l’encarre-

gat de coordinar un taller monogràfic ano-
menat Fotografia de retrat. El preu de la ses-
sió serà de 7,02 euros i les places són limitades.
/ Centre Cívic Guinardó.

TOTS ELS DIVENDRES
09:30 Fins a la tercera setmana del mes que ve,

cada divendres es farà una nova sessió del ta-
ller Iniciació al Photoshop, per aprendre a fer
servir aquest programa d’edició. / Centre
Cívic Guinardó.

FINS AL 24 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Recta final en la qual es pot visitar

la mostra Visc la diversitat, una sèrie de roll-
ups reivindicatius que ha preparat l’entitat En-
cara i Acció. Entrada gratuïta. / Centre Cívic
El Carmel.

FINS AL 29 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra La vaga de la Cana-
denca, que recupera les lluites per aconseguir
la jornada laboral de vuit hores. / Punt 7 - Punt
InfoJOVE Horta-Guinardó.

TOTS ELS DILLUNS
17:15 Continua en marxa el curs de ballet

clàssic que es va posar en marxa a principis
del mes passat i que s’allargarà fins a la pri-
mera setmana de desembre. / Centre Cívic Casa
Groga.

TOTS ELS DIMARTS
18:00 Els menors de sis anys poden seguir apro-

ximant-se a l’anglès fins al dia 3 del mes que
ve. Places limitades. / Casal de Barri Can Baró
- El Pirineu.

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la no-

vena jornada del grup B de la Liga Femeni-
na 2 entre el Lima-Horta i el Picken Claret. /
Pavelló del Virolai.

La companyia La Sal arriba al distric-
te per presentar el seu espectacle
anomenat L’elefant curiós. / Bibliote-
ca El Carmel - Juan Marsé.

La companyia La Sal presenta
el ‘show’ ‘L’elefant curiós’

Dimecres 20 de novembre a les 18:00

Fins al dia 2 de desembre, cada dilluns
es farà una nova sessió del curs de cui-
na mediterrània especialitzat en re-
ceptes de tardor. Places limitades. /
Centre Cívic El Carmel.

Recta final del curs de cuina 
mediterrània de la tardor

Tots els dilluns a les 19:00

La Companyia Katharsis s’encarrega-
rà de posar sobre l’escenari del cicle Gui-
nardó a escena la proposta anomenada
Azul. L’entrada cost 4,5 euros. / Centre
Cívic Guinardó.

‘Azul’, de la companyia
Katharsis, al Guinardó

Divendres 22 de novembre a les 20:00

Partit de futbol de la quinzena jorna-
da del grup 5 de Tercera Divisió entre
la Unió Atlètica Horta i la Unió Espor-
tiva de Sants. / Feliu i Codina.

Derbi per començar el mes de
desembre: UA Horta - UE Sants
Diumenge 1 de desembre a les 12:00

P R O P O S T E S
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