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Les eleccions al Congrés del pas-
sat diumenge 10 de novembre
van tenir a Nou Barris el mateix
guanyador que a les del passat
28 d’abril, el PSC. Els socialistes,
amb Meritxell Batet com a cap
de llista, van tornar a demostrar
que a Nou Barris, en unes elec-
cions espanyoles, són inexpug-
nables i van aconseguir tornar a
ser la força més votada amb
molt d’avantatge. Tot i això, van
perdre gairebé 4.000 vots i van
passar dels 27.153 de l’abril
(31,4%) a 23.188 (28,9%). Per-
centualment, la caiguda va ser de
dos punts i mig.

El segon lloc el va tornar a
ocupar En Comú Podem, que te-
nia com a cap de llista Jaume
Asens. Els comuns, igual que el
PSC, van veure com disminuïa
el suport dels veïns, ja que van
passar dels 16.924 vots del 28A
a 14.721. Això els va implicar
passar d’un suport del 19,6% a
un del 18,3%. La distància entre
republicans i comuns, doncs,
es va reduir lleugerament en
comparació a l’abril, ja que lla-
vors va ser de gairebé 12 punts
percentuals i ara ha estat d’una
mica més de 10.

El podi, tal com va passar a
l’abril, el va tancar ERC, que te-
nia Gabriel Rufián com a cap de
llista. De la mateixa manera que
el PSC i En Comú Podem, els re-
publicans també van perdre su-
ports, concretament una mica
més de 1.250. El 28A en van ob-
tenir 13.754 i en aquesta ocasió
van baixar  fins als 12.488. Per-
centualment la baixada va de ser
de menys de mig punt.

ELS TRES QUE CREIXEN
Mentre que els tres primers
partits (PSC, En Comú Podem i
ERC) van perdre vots, n’hi va ha-
ver tres que van millorar els
seus resultats. Un d’ells va ser el
PP, que va passar del cinquè al
quart lloc. Els populars, amb Ca-
yetana Álvarez de Toledo, van
guanyar gairebé 2.000 vots –de
6.163 a 8.052–, fet que els va su-
posar  passar del 7,1% dels su-
ports al 10%. 

El segon partit que va anar a
l’alça va ser Vox, que a Nou Ba-
rris va aconseguir el segon mi-
llor resultat a la ciutat, després
de Sarrià-Sant Gervasi. El par-
tit d’extrema dreta, que al con-
junt de l’Estat va treure uns
grans resultats, va aconseguir
2.233 vots més, ja que va passar
dels 3.472 sufragis de l’abril
(4%) a 5.705 (7,1%). Això va fer
que la candidatura que encap-

çalava Ignacio Garriga passés de
ser el setè al cinquè partit del
districte. Per últim, la tercera
formació que va millorar resul-
tats va ser JxCAT, que tenia
Laura Borràs com a número 1.
La formació independentista,
tot i que a Nou Barris té molt poc
suport, va créixer gairebé en
mig miler de vots i va passar del
4,2% de sufragis de l’abril al 5%.

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 d’11.533 (13,3%) a 5.632
(7%), cosa que li va suposar
caure fins al sisè lloc venint del
quart. 

Pel que fa a la CUP, que s’es-
trenava en unes eleccions es-
panyoles, es va haver de confor-
mar amb una mica més de 3.000
vots, que li van representar un
3,9% dels suports.

Per últim, remarcar que en
aquests comicis la participació en
el districte va ser del 68%. Va ser
5,6 punts percentuals més baixa
que el passat 28 d’abril, quan es
va enfilar fins al 73,6%. Nou
Barris va ser el segon districte
amb una participació més baixa.

Hegemònics, però no tant
»El PSC, tot i perdre gairebé 4.000 vots, va tornar a guanyar les eleccions del 10N al districte

» En Comú Podem i ERC van completar el podi i el PP, Vox i JxCAT van aconseguir més suports

Albert RIbas
NOU BARRIS

El PSC va tornar a ser el partit més votat a tots els barris del districte. Infografia: Línia Nou Barris

POLÍTICA4Els resultats del
10N als 13 barris del districte
van tornar a tenyir de vermell
el mapa de Nou Barris. Més
enllà d’aquesta realitat, que ja
era previsible, crida l’atenció el
suport que el partit d’extrema
dreta Vox va aconseguir en al-
guns barris, principalment a
Torre Baró i Ciutat Meridiana. 

Així doncs, el partit ultra es
va enfilar fins al 12,9% dels su-
ports a Torre Baró, tot i que la
xifra de vots només va ser de
131, ja que al barri no hi ha gai-
re població i hi ha una parti-
cipació molt baixa. En el cas de
Ciutat Meridiana el suport va
ser del 10% i els vots van ser
un total de 354. 

Tornant al PSC, els socia-
listes van aconseguir la victò-
ria més àmplia a Ciutat Meri-
diana, on es van enfilar fins al
40,4% dels suports. Després
de Ciutat Meridiana, Torre
Baró (34,3%) i les Roquetes
(33,2%)  van ser el segon i ter-
cer barri on el PSC va tenir
més vots.

Pel que fa a Catalunya En
Comú, va ser la segona força

més votada en 11 dels 13 ba-
rris.  Els suports més alts els va
aconseguir a Vallbona (23%),
la Trinitat Nova (20,4%) i Can
Peguera (20,2%). Respecte a
ERC, va aconseguir ser la se-
gona força a Vilapicina i la To-
rre Llobeta (19,9%), que va ser
el barri on va treure millors re-
sultats, i a la Guineueta

(16,9%). Després de Vilapici-
na i la Torre Llobeta, els re-
publicans van treure el seu se-
gon millor resultat a Can Pe-
guera (19,25%).

El PP, per la seva banda, va
treure el seu millor resultat a
la Guineueta (11,4%), mentre
que JxCAT ho va fer a Vilapi-
cina i la Torre Llobeta (8,3%).
La CUP també ho va fer en
aquest barri (6%).

Vox, tercera força a Torre 
Baró i Ciutat Meridiana

40,4%
és el suport que va
obtenir el PSC a
Ciutat Meridiana,
el més alt de tots
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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 i 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-
presentat. 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.
Així doncs, la Cambra de
Comerç, Indústria i Na-
vegació 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 Carles Calbet, 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 tant
per plurals ideològica-
ment, ja que en temes de
país ens hi trobarem
molt sovint, sinó princi-
palment en l’assumpció
cameral 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, sinó 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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Els semàfors

Districte de Nou Barris
El Castell de Torre Baró torna a estar en
obres des de mitjans de novembre per
tal de rehabilitar les seves façanes. Les
obres arriben només cinc anys després
que s’inaugurés la reforma del castell
després de dècades d’abandonament. 

pàgina 10

AV Porta
L’Associació de Veïns i Veïnes del barri
de Porta segueix lluitant perquè els so-
lars del carrer Maladeta passin a ser pú-
blics. De moment han aconseguit que la

qüestió es tracti al pròxim Consell de
Districte. La lluita, però, va per llarg. 

pàgina 10

Alex Rins
El de la Prosperitat s’ha quedat a les

portes del podi en la que ha estat la seva
temporada de consolidació al mundial
de MotoGP. El de Suzuki, a més, ha

aconseguit els seus dos primers triomfs
en Grans Premis a la categoria reina.  

pàgina 20



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

5 | 

línianoubarris.catNovembre 2019 línianoubarris.cat

 



| 6

línianoubarris.cat Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.comNovembre 2019

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

Línia Nou Barris no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

24 de 24: la Monta no afluixa
i segueix liderant la classificació1

2
Nou Barris és el tercer districte
on es cometen menys delictes

El PSC repeteix victòria a Nou Barris

Ballarín: “No m'he trobat una relació 
deteriorada amb els comerciants”

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

El + llegit línianoubarris.cat

3

4

5

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.

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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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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PORTA4La reivindicació veïnal
del barri de Porta per tal que els
solars del carrer Maladeta es
converteixin en un espai públic
arribarà al Consell de Districte
del pròxim 12 de desembre.

La lluita veïnal perquè
aquests solars siguin públics va
començar fa més d’una dècada.
Des de l’Associació de Veïns de
Porta reclamen que “les neces-
sitats socials passin per sobre
dels negocis immobiliaris”. L’en-
titat fa temps que intenta con-
vèncer els partits perquè donin
suport a la conversió pública
del solar del carrer Maladeta
 –on els veïns hi han muntat di-
ferents horts– situat entre els ca-
rrers d’Alcúdia i Escultor Ordo-
ñez. De moment, segons explica
el president de l’associació de
veïns, Albert Villacampa, no te-
nen clar que al Consell de Dis-
tricte del mes que ve hi hagi una
majoria a favor de la proposta
veïnal. “El PSC i Barcelona En

Comú semblen més decantats
cap al no però nosaltres no ens
rendim”, afirma Villacampa.

FESTA REIVINDICATIVA
Per tal de seguir pressionant per
aconseguir el seu objectiu, l’as-
sociació de veïns ha organitzat per
al pròxim 30 de novembre una
festa popular, batejada amb el
nom de ‘La gran chorizada’, on

han convidat representants de
tots els partits amb l’objectiu de
poder fer un debat previ abans del
Consell de Districte.

Aconseguir una majoria fa-
vorable al Consell de Districte,
doncs, és el primer objectiu dels
veïns per tal que la proposta
pugui arribar a l’Ajuntament,
on s’hauria d’aprovar la reforma
urbanística.

Els veïns tenen horts als solars de Maladeta. Foto: Línia Nou Barris

El futur dels solars de Maladeta
arriba al Consell de Districte

» Els veïns reclamen des de fa més d’una dècada que siguin públics
» Aconseguir una majoria al Districte és el primer objectiu veïnal

En marxa les obres per fer 
les noves escales mecàniques
CIUTAT MERIDIANA4Des de
principis d’aquest mes de no-
vembre estan en marxa les
obres per fer les noves escales
mecàniques de Ciutat Meridia-
na, que serviran per comunicar
el carrer de les Agudes i l’avin-
guda dels Rasos de Peguera.

D’aquesta manera els veïns
podran veure com millora una
mica la mobilitat entre aquestes
dues parts del barri, que es ca-
racteritza pels forts pendents.
El projecte s’emmarca en el Pla
de barris i té un pressupost de
quatre milions d’euros.

A banda de les escales mecà-
niques, també es reformarà la

zona del voltant de les escales. Es
faran nous passatges per tal que
els veïns puguin accedir més fà-
cilment als blocs de pisos. Es
posaran bancs nous i nou enllu-
menat i s’arreglaran les zones ver-
des amb noves plantacions. Per
últim, també es farà una zona de
jocs infantils i es renovaran les
xarxes de rec i clavegueram. 

Està previst que les obres,
que també obligaran a retirar
més de 120 arbres i desviar el
trànsit del carrer de les Agudes
fins al 20 de desembre  –el tall es
reprendrà el 7 de gener i dura-
rà fins al 31 de gener –, s’acabin
el juliol de l’any que ve.

PATRIMONI4El Castell de Torre
Baró torna a estar en obres des
de mitjans de novembre per tal
de rehabilitar les seves façanes.

Aquestes obres arriben des-
prés que fa cinc anys el castell es
reformés completament des-
prés de dècades d’abandona-
ment. Aquella reforma, però, no
van servir per evitar que apa-
reguessin nous problemes, prin-
cipalment relacionats amb les
humitats i el despreniment d’al-
gunes pedres.

Està previst que aquestes
obres durin uns quatre mesos.
Durant aquest temps no es po-
dran fer visites guiades al castell
i al mirador de dalt de l’edifici. 

CINQUÈ ANIVERSARI
D’altra banda, el passat 17 de no-
vembre es va organitzar una jor-
nada d’activitats per celebrar el
cinquè aniversari de la reforma.
A les 10 del matí es va fer una ca-
minada popular des del mirador
de Torre Baró, que va arribar fins

a la Casa de l’Aigua de Trinitat
Nova. Allà va continuar la cele-
bració amb una xocolatada i el
sorteig de diferents premis. A
partir de dos quarts d’una del
migdia es van fer diferents acti-
vitats, com ara tallers familiars,
un anecdotari del castell o un con-
cert de blues, entre d’altres. 

El Castell de Torre Baró,
d’ençà de la reforma, té una
programació de rutes guiades i
és la seu del cicle musical ‘Blues
al Castell’, de Capibola Blues.

Ciutat Meridiana és un barri amb molt de desnivell. Foto: Arxiu

Obres al Castell de Torre Baró

Successos | Tres detinguts per vendre droga des d’un pis
La Guàrdia Urbana va detenir tres persones a mitjans de mes després de desmantellar dos pisos des

dels quals es venia droga. La investigació policial va començar després de les queixes dels veïns. 
Durant el registre la policia va trobar armes blanques, pals de ferro i altres objectes contundents. 
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El mediàtic cuiner Chicote
passa per Nou Barris

GASTRONOMIA4La plaça Vi-
rrei Amat va acollir els dies 8 i
9 de novembre la celebració del
Healthy Food Market, un es-
deveniment basat a oferir una
oferta gastronòmica saludable
per a diabètics. La inauguració
d’aquesta cita va tenir com a
protagonista un convidat molt
especial, el cuiner madrileny Al-
berto Chicote.

Chicote és l’ambaixador de
la campanya #DiabetesPorTu-
Corazón, des d’on es va orga-
nitzar el mercat. Al llarg dels
dos dies  hi va haver cinc ‘food
trucks’ (petites camionetes de
menjar) que van oferir receptes
saludables adequades per a
persones amb diabetis tipus 2.

A més, també hi va haver una
‘mini-truck’ amb cafès d’espe-
cialitat i begudes saludables.

Durant la seva presència,
Chicote també va oferir una
demostració de com cuinar una
recepta cardiosaludable i apro-
piada per a la dieta de persones
amb diabetis tipus 2, que forma
part del seu llibre electrònic
‘Receptes per al cor’.  

D’altra banda, el diven-
dres 8 a la tarda l’artista Jor-
ge Lawerta va pintar en di-
recte un mural amb informa-
ció sobre la diabetis tipus 2 i
el risc cardiovascular. El pú-
blic també hi va poder parti-
cipar afegint al mural mis-
satges de conscienciació. 

EQUIPAMENTS4El projecte
del CEM (Centre Esportiu
Municipal) Turó de la Peira,
dissenyat pels arquitectes
Anna Noguera i Javier Fer-
nández, ha guanyat el Premi
Mapei 2019, un guardó que
reconeix l’aposta per projectes
arquitectònics sostenibles que
també destaquen per les bones
pràctiques que contribueixen
a fer evolucionar la manera de
construir.

El jurat del guardó ha des-
tacat que l’edifici és un exem-
ple d’adaptació al seu entorn
i, al mateix temps, de millora
del barri. També ha valorat
que el nou equipament s’ha
convertit en un objecte pai-
satgístic i que, des d’un punt
de vista més tècnic, el projec-

te ha  resolt totes les dificultats
amb estratègies bàsiques com
ara la il·luminació natural,
que ha servit per crear espais
de gran qualitat.

Un cop conegut el premi,
els dos arquitectes responsa-
bles es van mostrar molt sa-
tisfets i van destacar que la sos-
tenibilitat és part intrínseca
de l’edifici. 

Aquest premi podria no ser
l’últim que rep el projecte del
CEM Turó de la Peira, ja que
també és finalista dels premis
internacionals WAF en dues
categories: la d’edificis espor-
tius i la de l’ús de fusta certifi-
cada. El resultat es coneixerà el

pròxim mes de desembre a
Amsterdam.

OBERT AL JUNY
El centre esportiu va obrir el
passat mes de juny després que
la seva estrena acumulés vuit
mesos de retard per dos motius.
Hi va haver problemes amb el
col·lector d’aigua però el prin-
cipal problema va ser el concurs
sobre la gestió del recinte, ja
que l’empresa que el va perdre
va presentar un recurs.

El nou pavelló destaca per la seva sostenibilitat. Foto: Línia Nou Barris

Premi arquitectònic per al nou
pavelló del Turó de la Peira

L’edifici destaca per
la seva sostenibilitat
i per un disseny que
s’adapta al barri
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4Un espai de reflexió i acció al vol-
tant dels principals àmbits que
abasta el concepte de justícia glo-
bal: la defensa dels drets humans,
la justícia de gènere, el dret a migrar,
la justícia ambiental i la justícia
econòmica. Això és “De Nou Barris
al món”, un nou cicle d’activitats i
propostes que en la seva primera
edició porta per títol Conviure en la
diversitat i que es desenvoluparà
del 18 de novembre al 7 de des-
embre. El cicle ha estat fruit del tre-
ball conjunt entre l’Ajuntament de
Barcelona (el Districte de Nou Ba-
rris i la Direcció de Justícia Global i
Cooperació Internacional) i entitats
com la Xarxa 9 Barris Acull, Sode-
pau, Entrepobles i Asendi NB. Tam-
bé hi ha col·laborat la biblioteca Les
Roquetes.

CINEMA I EXPOSICIONS
Al llarg d’aquests dies, el cicle ens
permetrà gaudir de diversos cine-
fòrums i exposicions. El primer ci-
nefòrum es farà al voltant del do-
cumental “La meva pell” i tindrà lloc
el 21 de novembre a les 19 h al Ca-
sal de Barri Trinitat Nova. Es tracta
d’un film produït per SICOM i En-
trepobles amb el suport de l’A-
juntament de Barcelona que ens

apropa la realitat de sis dones que
han exercit el seu dret a la lliure mo-
bilitat. El documental posa el focus
en l’acollida des del punt de vista
de la dona com a supervivent d’u-
na doble discriminació: com a mi-
grant i com a dona. 

Aquesta activitat es comple-
menta amb una exposició a la bi-
blioteca Les Roquetes que es podrà
visitar del 18 al 29 de novembre. Sota
el títol “Llibertat significa moviment”,
reprodueix les etapes que viuen i pa-
teixen les persones migrants i refu-
giades des d’un enfocament femi-
nista, i ens convida a fer una reflexió
crítica sobre la reiterada vulneració
del dret a migrar que s’està produint,
massa sovint, en l’actualitat.

El segon cinefòrum serà al vol-
tant de la pel·lícula Sense cinema, del
director algerià Lamine Ammar-
Khodja. El film dibuixa un animat re-
trat de la ciutat d’Alger i proposa una
reflexió sobre el lloc del cinema a Al-
gèria, i ho fa valorant el paper que
juga l’espai públic en el manteni-
ment de la convivència i l’accepta-
ció de la diversitat. Al final de la pro-
jecció podrem gaudir de la presèn-
cia i aportacions del mateix autor de
la pel·lícula en un debat dinamitzat
per Sodepau. Serà el 29 de novem-

bre, també al Casal de Barri de Tri-
nitat Nova, i també a les 19 h.

LA LLUITA DE LES DONES
I del 18 de novembre fins al 7 de des-
embre, el Casal de Barri Trinitat
Nova ens mostrarà el treball del fo-
toperiodista Ferran Quevedo a l’O-
rient Mitjà a través d’una exposició
de fotografies realitzades entre els
anys 2003 i 2014 a Síria, el Líban, l’I-
ran, Palestina, Jordània i Turquia.

Produïda per l’Ajuntament de
Barcelona, l’exposició “La guerra
que no es veu: la doble lluita de les
dones al Pròxim Orient” ens apro-
xima a la realitat que viuen les do-
nes refugiades als camps del Prò-
xim Orient i a la seva lluita invisible
per mantenir les bondats quoti-
dianes en un context de conflicte
i vulneració de drets. Un conjunt
colpidor i alhora atractiu que ens
submergeix dins d’una amalgama
de sentiments, sensacions, refle-
xions, certeses i contradiccions,
tot dibuixant un enorme interro-
gant: què podem fer, que estigui al
nostre abast i sigui efectiu, per re-
vertir moltes de les situacions que
se’ns mostren amb tota la seva
cruesa en aquestes imatges i fer del
món un lloc una mica més just?

Nou Barris, amb la justícia global
» El cicle ‘De Nou Barris al món’ aborda la defensa dels drets humans o la violència de gènere
» Les Jornades de 9 Barris Acull tractaran la convivència entre persones d’orígens diferents

4“Evolució del paisatge demo-
gràfic de Nou Barris: reptes de la
convivència en la diversitat”. És el
títol de les Jornades de la Xarxa 9
Barris Acull, que es faran el 22 i 23
de novembre al Casal de Barri Tri-
nitat Nova, i que volen plantejar
una reflexió sobre el fet migratori
dels darrers 20 anys al districte. La
diversitat del nou paisatge demo-
gràfic, l’aparició d’una generació

que viu entre dues cultures i els
reptes per a la convivència seran els
tres grans temes.

El divendres 22 la jornada ana-
litzarà com ha canviat el paisatge
demogràfic. Hi participaran María
José Aguilar, doctora en Sociologia
i Ciències Polítiques, treballadora

social i animadora sociocultural, i
el geògraf, professor i investigador
Miguel Solana. Aquell dia es pre-
sentarà l’audiovisual “La mesquita
del carrer Japó: una experiència
col·lectiva cap a la convivència en
la diversitat”.

I el dissabte 23, un diàleg sobre
la diversitat amb Yolanda Onghe-
na, investigadora del CIDOB; Cris-
tina Zhang Yu, doctoranda en Psi-
cologia de l’Educació, i Óliver Trives,
educador de carrer, sota la mode-
ració de Fernando Pindado, pro-
fessor col·laborador de l’IGOP. A les
13.30 h es tornarà a projectar l’au-
diovisual sobre la mesquita del
carrer Japó.

Les Jornades 9 Barris Acull són
una iniciativa de 9 Barris Acull,
una xarxa integrada en l’actualitat
per més de vuitanta entitats, i en
la qual també està representat el
Districte de Nou Barris. La seva fi-
nalitat és treballar de forma coor-
dinada per fomentar la convivèn-
cia i facilitar la incorporació als
barris dels nous veïns i veïnes que
procedeixen de la immigració. 

Jornades 9 Barris Acull
‘De Nou Barris al món: Conviure en la diversitat’ se celebra fins al 7 de desembre. El 21 de novembre es projectarà el documental ‘La meva pell’. Fotos: Ferran Quevedo i Districte

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Es parlarà sobre els
canvis demogràfics

del districte
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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 Línia que 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

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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“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 Nou Barris 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”



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

17 | 

línianoubarris.catNovembre 2019



línianoubarris.cat Novembre 2019

| 18

Comerç

Obre un supermercat 
a l’antic mercat de Núria

CIUTAT MERIDIANA4El Mer-
cat de Núria va tancar les seves
portes fa mesos després d’un lent
procés de decadència que va
provocar que les seves parades
anessin abaixant la persiana de
forma progressiva. Ara, en el
mateix recinte, ha obert les por-
tes un supermercat després que
els veïns de la zona portessin
molt de temps reclamant un
lloc per poder fer la compra.

Tal com ha explicat Betevé,
l’obertura del supermercat, que
fa 400 metres quadrats, ha estat
obra de Longjun Ye, un comer-

ciant del barri de Can Cuiàs que
ha apostat per aquest super-
mercat amb producte fresc d’au-
toservei que és una franquícia de
la cadena Consum.

L’obertura d’aquest super-
mercat arriba abans que el Dis-
tricte i l’Ajuntament hagin de de-
cidir els nous usos que tindrà
l’antic mercat. El consistori té al
damunt la taula diferents op-
cions però la decisió anirà en la
línia de destinar l’espai a la co-
munitat veïnal, ja que els veïns
fa temps que reclamen poder
aprofitar l’antic mercat.

MERCATS4Des de finals d’oc-
tubre està en marxa la reforma
de la façana principal del mer-
cat de la Mercè. Les obres tam-
bé serviran per millorar els ac-
cessos al  mercat que hi ha al
passeig de Fabra i Puig amb el
carrer d’Aneto.

Aquesta remodelació arriba
després de les obres per refor-
mar la façana que dona al ca-
rrer Sant Iscle i que va servir
per millorar la visibilitat de
l’equipament. Està previst que
les obres durin quatre mesos i
mig i abans de Nadal comen-
çaran les dels accessos del ca-
rrer d’Aneto i després de Nadal

es faran les de l’accés i la faça-
na del passeig de Fabra i Puig.

Un cop les obres s’acabin, la

façana principal tindrà una
mena de grans persianes de
fusta que crearan un porxo que
protegirà la zona dels accessos.
D’aquesta manera el mercat
tindrà una imatge més moder-
na sense tocar la seva estruc-
tura original. Per últim, també
es canviaran el terra i les por-

tes d’accés al mercat i la il·lu-
minació per fer més visibles i
accessibles l’entrada i la sorti-
da de l’edifici.

Aquestes obres s’emmar-
quen en el pla de reforma d’u-
na trentena de mercats muni-
cipals que està impulsant l’A-
juntament aquest mandat.

El Mercat de la Mercè tindrà la façana principal nova. Foto: Ajuntament

Arrenca la reforma de la façana
principal del mercat de la Mercè

Està previst que
les obres durin
aproximadament
quatre mesos i mig

Festius 2020 | 29 de novembre i 27 de 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.
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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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Quatre mesos i mig després de
guanyar-lo, el pròxim 12 de de-
sembre, Sandor Martín defen-
sarà el campionat d’Europa del
pes super ploma en una vetllada
de luxe a la Vall d’Hebron on hi
haurà dos cinturons més en joc
(l’europeu del pes welter i l’esta-
tal lleuger, on lluitarà el púgil del
Carmel Iván Tomás).

Aquesta, doncs, serà la terce-
ra vegada que Martín pujarà al
quadrilàter en aquest any i la se-
gona que ho farà a la ciutat, ja que
va coronar-se campió d’Europa a
Sant Andreu, encara que la llui-
ta, en un principi, hauria d’haver-
se celebrat al Municipal de Nou
Barris. El de la Prosperitat de-
fensarà el seu campionat contra
l’anglès Joe Hughes, un púgil de
29 anys que només ha guanyat

dos dels seus darrers cinc com-
bats (dos triomfs, dues derrotes
i un empat), però en una entre-
vista recent a Asva assegurar que
el combat “té trampa”. I és que el
braç dret de Hughes és més curt
que l’esquerre (per una malaltia
que va patir quan era nen), de
manera que Martín diu que molt
sovint la seva manera d’atacar és
“anàrquica i difícil”. Hughes, que
ha estat campió d’Europa, s’ha

enfrontat en els darrers dos anys
contra alguns dels últims rivals de
Sandor, com Anthony Yigit o
Andrea Scarpa.

La del 12D serà la primera vet-
llada organitzada per Match-
room Boxing i la promotora ita-
liana OPI Since 82 i tots els afi-
cionats a la boxa que no puguin
comprar entrades la podran se-
guir en directe a través de la pla-
taforma DAZN.

El púgil vol repetir una imatge com la del 28 de juliol. Foto: Línia Nou Barris

Martín defensarà el títol
europeu el 12 de desembre

» El de la Prosperitat serà el cap de cartell d’una vetllada de luxe,
amb tres cinturons en joc, que se celebrarà a la Vall d’Hebron

La Monta segueix imparable 
i amb sis punts sobre el segon

El mes de novembre
arriba a la seva fi... i la
Monta segueix sense
perdre cap partit. El

conjunt de Dani Andreu ha arri-
bat al primer terç de la competi-
ció havent sumat 10 victòries i un
empat (la visita al Torrent de
Llops, el camp del Martorell, va
trencar la ratxa de nou triomfs
que fins al passat diumenge 10
tenien els de la Prosperitat).

L’equip segueix sent, amb
diferència, el més golejador del
grup 2 de Primera Catalana (amb
31 dianes, tot i que la fortalesa de

l’equip és que gairebé tots els ju-
gadors ofensius contribueixen
a la causa), tot i que el Santboià,
l’altre equip que també pot pre-
sumir de no haver estat derrotat,
només ha hagut de recollir la pi-
lota de la seva xarxa tres cops.

La Monta jugarà l’últim par-
tit del mes el pròxim dia 23 al
camp de l’Almacelles, però el
desembre arribarà amb un plat
fort: la visita del Santboià, en el
millor partit de la tretzena jor-
nada, el diumenge 1. Després del
pont, l’equip afrontarà un derbi
al camp del Martinenc.

Gran ratxa del SESE, que 
es dispara fins al quart lloc

Les tres victòries
d’aquest mes (a An-
dorra, contra l’Es-
parreguera i a la

pista del Quart) han disparat el
SESE fins a la quarta posició del
grup C-A de la lliga EBA. 

L’equip de Xavi Pardina ha
exhibit una gran capacitat de re-
acció, ja que el mes va començar
amb un cop dur, la derrota a Mo-
llet (85-63) que deixava els del Vi-
rrei Amat fora de la Final a Qua-
tre de la Lliga Catalana. Després
d’això, el conjunt blau ha anat es-
calant posicions, en paral·lel amb

el Martinenc, i és a només una
victòria del tercer, el Quart, i a
dues dels dos primers classificats,
el Vic i l’Igualada.

Els del Virrei Amat posaran el
punt final a aquest penúltim mes
de l’any el pròxim dissabte 23 a
un quart de set de la tarda al Ra-
mon Aldrufeu contra l’Almozara,
mentre que l’estrena del desem-
bre, el diumenge 1, portarà el
SESE a Badalona per jugar con-
tra els Maristes Ademar. Després
del pont, en el darrer partit de
l’any a casa, l’equip jugarà un der-
bi a la pista del Martinenc.

Alex Rins es queda a sis punts
del tercer lloc al Mundial

MOTOCICLISME4El Mundial de
2019, que ha consolidat Alex
Rins com un dels millors pilots
del moment, va acabar el passat
diumenge 17 a València i el de la
Prosperitat va quedar-se a només
sis punts d’acabar el campionat
en la tercera posició.

El cap de files de l’equip Su-
zuki va sumar els darrers 11 punts
de la temporada a Xest, assolint
un total de 205 (el seu millor re-
sultat), però no va ser suficient

per pujar al tercer calaix del podi,
que finalment va ocupar Mave-
rick Viñales, de l’equip Yamaha.

Rins, però, no oblidarà el
Mundial d’aquest any, ja que ha
aconseguit les seves dues pri-
meres victòries de Gran Premi a
MotoGP (als Estats Units, al GP
de les Amèriques, i a Silverstone,
al Regne Unit). El de la Prospe-
ritat ha fet els primers tests de la
pretemporada també a València
i començarà les vacances aviat.

Atletisme | La Jean Bouin arriba a la seva 96a edició
La Jean Bouin, la prova esportiva més antiga de Catalunya que continua disputant-se
avui, celebrarà la seva 96a edició el pròxim diumenge 24. La considerada ‘Cursa de 

Barcelona’ oferirà els atletes la possibilitat de triar entre un circuit de 5 o 10 quilòmetres.

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT
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En Ricard vola a París per retrobar-se
amb l’amic amb qui, trenta anys enre-
re, havia viatjat a la capital francesa
per fugir del seu present. El destí els va
separar i en Ricard va haver de tornar a
Catalunya, però l’enyor del passat el fa
voler recuperar aquells anys. Rafael
Vallbona ha estat distingit amb el pre-
mi Roc Boronat per Els bons dies.

Llibres

Els bons dies
Rafael Vallbona

Francesc Ferrer s’enfronta tot sol al pú-
blic en aquest monòleg que l’autora, Mar
Monegal, ha definit com a “tragicomè-
dia generacional”. L’actor parla amb el
vertader protagonista de la funció, un
home que s’acaba de separar i ha hagut
de tornar a casa dels seus pares, a l’ha-
bitació de la seva adolescència.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

Ramon
Mar Monegal

Smoking Souls torna aquest novembre
amb Translúcid, el seu cinquè àlbum
d’estudi, que la crítica ja considera el mi-
llor. El grup valencià presenta onze noves
cançons, entre les quals hi ha Volves de neu,
publicada el mes passat. Amb els nous te-
mes, la banda manté la seva essència, al-
hora que reforça els sons electrònics i els
arranjaments de vent i percussió.

Música

Després de l’èxit del curtmetratge Madre
de Rodrigo Sorogoyen, nominat a l’Òs-
car, el director estrena aquest 2019 un
llargmetratge homònim. Aquest cop, la
trama se situa una dècada després dels
fets del curt, que començaven amb la tru-
cada d’un nen de 7 anys a la seva mare.
Tant Sorogoyen com l’actriu protagonista,
Marta Nieto, han conquerit la crítica.

Pelis i sèries

Madre
Rodrigo Sorogoyen

Translúcid
Smoking Souls

All Those Food Market
All Those proposa una manera original de donar la ben-

vinguda al darrer mes de l’any i a la temporada nada-
lenca: un mercat gastronòmic. El cap de setmana del 30

de novembre i l’1 de desembre, el Teatre Nacional de
Catalunya serà l’escenari de l’All Those Food Market,

que enguany celebra el seu cinquè aniversari. En
aquesta edició, hi participaran més de 150 projectes

d’emprenedors i artesans gastronòmics. A més de de-
gustar i comprar productes culinaris de tota mena, els

visitants també podran gaudir de diversos tallers.   

Un jove David Broncano va començar en el món de la co-
mèdia l’any 2008 al canal Paramount Comedy (ara, 

Comedy Central). Més endavant, va fer les seves primeres
col·laboracions a televisions i emissores de ràdio, triom-

fant especialment en aquest segon mitjà. Per això, el
2014 va estrenar un programa propi a la Cadena SER,

acompanyat dels humoristes Ignatius Farray i Quequé: La
Vida Moderna. A partir d’aquí, el seu èxit es va disparar. El
2016, es va estrenar com a col·laborador de Late Motiv, el
programa d’Andreu Buenafuente a Movistar Plus. El ma-
teix any, també en aquesta cadena privada, va debutar
com a presentador de LocoMundo, un espai setmanal.

Però el seu moment de glòria va arribar el 2018 amb l’es-
trena de La Resistencia, un programa que s’emet després

del late show de Buenafuente. Precisament per aquest
format, el passat dia 14, Broncano va recollir al Liceu el
Premi Ondas a millor programa d’entreteniment. Uns

dies més tard, va rebre el Premi Iris a millor presentador.

D A V I D  B R O N C A N OQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser el presentador de moda

Presenta ‘La Resistencia’ i ‘La Vida Moderna’, formats d’èxit

Famosos

Recollir un Premi Ondas al Liceu
A millor programa d’entreteniment per ‘La Resistencia’

Felicitacions i molts acudits
Els fans del programa l’han felicitat sense perdre l’humor

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Narcos
Narcos: Rise of the Cartels neix de l’èxit de la sèrie de Netflix amb Pablo Es-
cobar com a protagonista. El jugador pot triat bàndol: el càrtel o la DEA.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Viu en línia
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DISSABTE 23 DE NOVEMBRE
18:00 New Orleans meets Nou Barris serà el nom

del concert que farà un homenatge al bresol
del jazz amb espectacles i una cercavila. / Fà-
brica de Creació Ateneu Popular 9 Barris.

TOTS ELS DILLUNS
19:00 Des de finals del passat mes de setem-

bre està en marxa un curs anomenat Inicia-
ció tècnic de so, pensat per a persones que tin-
guin entre 16 i 30 anys. Cal inscripció prèvia.
/ Espai Jove Les Basses.

DILLUNS 9 DE DESEMBRE
11:00 El pròxim dilluns 9 de desembre es farà

la darrera sessió del Club de lectura d’aquest
any. El títol del llibre s’anunciarà uns dies
abans, com és habitual. / Casal de Gent
Gran Can Peguera.

FINS AL 28 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es pot vi-

sitar la mostra Dona, diferents mirades de dona
en un moment que el feminisme avança sen-
se aturador. Entrada gratuïta. / Centre Cívic
Can Verdaguer.

DES DEL 2 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Cannabis... Com ho vius? serà el nom

de l’exposició de l’Agència de Salut Pública que
informa sobre el cànnabis, el consum, els seus
efectes sobre la salut i la legislació actual. /
Centre Cívic Zona Nord.

DIMECRES 27 DE NOVEMBRE
17:30 Rosa Ferrer serà la responsable de coor-

dinar la segona i darrera sessió de Paraules
al bressol, amb activitats per a famílies que
tinguin infants menors de 3 anys. / Biblioteca
Zona Nord.

DIMARTS 3 DE DESEMBRE
18:00 El secret de la detectiva Klaus serà el nom

de la primera representació teatral del mes
que ve del cicle Lletra petita - Llibres a esce-
na. / Biblioteca Canyelles.

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE
18:15 Partit de bàsquet corresponent a la de-

sena jornada del grup C-A de la lliga EBA en-
tre el SESE i l’Almozara de Saragossa. / Pavelló
Ramon Aldrufeu - Virrei Amat.

Brossa de prop serà una de les grans
propostes familiars del mes que ve. L’es-
pectacle anirà a càrrec del clownMar-
cel Gros. / Biblioteca Nou Barris.

El clown Marcel Gros
presentarà ‘Brossa de prop’

Dimecres 11 de desembre a les 17:30

Els dos primers dimecres del mes que
ve es faran dues sessions teòriques en
les quals els alumnes aprendran a
preparar dolços de Nadal. / Casal de Ba-
rri Torre Baró.

Dues sessions per aprendre
a preparar dolços de Nadal

Dimecres 4 i 11 de desembre a les 17:15

La companyia Canela en rama arriba-
rà al districte amb una de les darreres
propostes escèniques del mes, ano-
menada Un médico en apuros. / Cen-
tre Cívic Torre Llobeta.

Canela en rama presenta l’obra
de teatre ‘Un médico en apuros’
Divendres 29 de novembre a les 19:00

Partit de futbol de la tretzena jorna-
da del grup 2 de Primera Catalana en-
tre la Monta i l’FC Santboià. / Municipal
de Nou Barris.

Monta - Santboià, partidàs per
començar el mes de desembre
Diumenge 1 de desembre a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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