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La capital del país també vol de-
cidir. El passat dilluns dia 22 de
setembre l’Ajuntament es va su-
mar a l’onada de consistoris ca-
talans que s’han pronunciat a fa-
vor de la consulta del 9 de no-
vembre i va aprovar una moció
de suport favorable al que pot ser
l’esdeveniment polític de l’any.

El Ple va aprovar la mesura
amb 21 vots a favor (CiU, ICV-
EUiA i Unitat per Barcelona),
mentre que el PSC i el PP van vo-
tar-hi en contra. En el cas dels
socialistes, però, només es van
poder comptabilitzar tres vots
contraris, ja que nou dels seus
dotze regidors van seguir el ple
des de la tribuna del públic  en

senyal de protesta. Aquesta sor-
prenent decisió va ser justifica-
da pel seu president, Gabriel
Colomé,  de la següent manera:
“Hem decidit dir prou i hem
volgut protestar contra les for-
mes i l’actitud del bloc sobira-
nista, ja que només volen l’ad-
hesió”. 

Colomé, que va ser un dels
tres socialistes que van votar en
contra de la proposta, junta-
ment amb les portaveus As-
sumpta Escarp i Carmen An-
drés, va afegir que “no som unio-
nistes ni independentistes, som
federalistes”. Per aquest motiu, el
PSC va presentar una moció al-
ternativa, que va ser rebutjada a
la junta de portaveus.

Per la seva banda, l’alcalde de
la ciutat, Xavier Trias, va reafir-
mar que l’Ajuntament facilitarà
els recursos necessaris per a la

celebració de la consulta i va afe-
gir que “hem d’aprofitar la pro-
jecció internacional de Barcelo-
na per explicar el procés polític
que hem iniciat”. La moció tam-
bé estableix el suport “al presi-
dent i al govern de la Generali-
tat, al Parlament de Catalunya i
als partits que donen suport a la
convocatòria i a la materialitza-
ció de la consulta”.

EXPECTACIÓ
L’expectació que va aixecar el ple
va ser visible a la tribuna dels
convidats, on es va poder veure
la presidenta del Parlament,
Núria de Gispert; la vicepresi-
denta del Govern, Joana Ortega,
i membres de la taula del Par-
lament; Joan Rigol, president
del Pacte Nacional pel Dret a De-
cidir, i Carme Forcadell, presi-
denta de l'ANC.

Barcelona també vol decidir
» El Ple de l’Ajuntament va aprovar dilluns 22 una moció de suport a la consulta del 9 de novembre 

» CiU, ICV-EUiA i Unitat per Barcelona van votar-hi a favor i el PP i el PSC se’n van desmarcar

Albert Ribas
BARCELONA

AGENDA NACIONAL4L’ANC i
Òmnium han cridat a mobilit-
zar-se avui davant dels ajunta-
ments d’arreu de Catalunya a les
set de la tarda a favor de la con-
sulta i en protesta per la decisió
del Tribunal Constitucional, que
ahir a la tarda va admetre a trà-
mit els recursos presentats pel
govern espanyol en contra de la
llei de consultes catalana i del de-
cret de convocatòria del 9N, el
qual es va signar dissabte passat.

El Consell de Ministres es-
panyol es va reunir de manera
extraordinària ahir mateix, quan
va acabar de formalitzar els dos
recursos, que al·leguen que les

consultes que preveu la norma
catalana són, en essència, “au-
tèntics referèndums” i que, per
tant, no s’ajusten a la Constitu-
ció. Poques hores més tard, el
Tribunal Constitucional els ad-
metia a tràmit després d’una
reunió que es va allargar poc
més de 60 minuts i, amb tot,
suspenia cautelarment la llei
de consultes i el decret del 9N.

Des de Catalunya, les reac-
cions no es van fer esperar i to-
tes van reafirmar-se en la vo-
luntat dels catalans de votar i en
l’advertència que amb la sus-
pensió del Tribunal Constitu-
cional “no s’acaba la partida”. 

Mobilitzacions en contra de
la suspensió de la consulta

El Ple extraordinari de suport a la consulta del 9N va deixar una foto per a la història. Foto: Ajuntament
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Una imatge val més que mil pa-
raules. Només cal veure la
imatge i pensar en les mil pa-
raules que poden escoltar-se de
la persona que tenim al davant,
depèn de si amb una bona
imatge diu mil bajanades o amb
una mala imatge diu mil parau-
les assenyades. 

L’altre dia vaig veure per te-
levisió el senyor Mariano Rajoy
fent unes declaracions després
de saber-se els resultats del refe-
rèndum d’Escòcia, en el que ha-
via guanyat el no. Rajoy teòrica-
ment estava exultant pel resultat
en contra de la independència
d’una nació a Europa i així poder
refermar-se en la negativa de la
consulta a Catalunya. Ni un tic o
somriure, palplantat davant la
càmera i llegint sense moure els
ulls el discurs projectat al tele-
prompter, allà immutable sense
ni gesticular com un estaquirot. 

La veritat, una imatge que
aquesta vegada diu més que mil
paraules: una sensació de bui-
dor immensa, d’una fredor que
et pot deixar congelat. Ara en-
tenc, com li poden dir el “senyor
plasma” per no donar la cara en
directe i aparèixer com ànima en
pena sense haver de respondre
les preguntes dels periodistes.
També les compareixences de la
senyora Sáenz de Santamaria,
amb un rictus de tensió a la cara
i els tremolins de veu, quan parla
del procés que s’està desenvolu-
pant a Catalunya, en són una
prova fefaent de la tensió dissi-
mulada que suporten. Hi ha uns
codis de comunicació que, a més
del verbal, formen part del llen-
guatge com és el gestual i amb
Rajoy i Sáenz de Santamaria, es
podria fer una tesi doctoral.

4Una imatge
per Jordi Lleal

#AparquemCotxes#PosiLesUrnes #CanviClimàtic

4Un procés al seu punt just
per Joan Granollacs

La setmana passada sortia als
mitjans que 35.000 dones més
grans de 75 anys extremenyes
rebran una ajuda de 300 euros
perquè “van viure la guerra i la
post-guerra i van fer possible la
democràcia”. Això vol dir al-
menys un parell de coses. La
primera, que totes van fer pos-
sible la democràcia. Tant si
eren franquistes com si van
patir la repressió. La segona és
que el Govern extremeny té
molts diners per gastar. 

Els extremenys poden de-
dicar sis vegades més recursos
en promoció hotelera per plaça
i nit que els balears. Els alum-
nes reben el triple de beques
que els illencs i tenen quatre
vegades més ordinadors per
aula. De funcionaris per habi-
tant en tenen el doble: un 26%
dels treballadors ho són, men-
tre que a Balears són només el
13%. De fet el seu pressupost és
1.000 euros per persona supe-
rior al de les Illes Balears. Per
si fos poc, les inversions de
l'Estat durant el 2014 són de
316 euros per habitat mentre a
les Balears són de 66 euros per

cada ciutadà. Pel que fa als im-
postos que paguen de mitjana
la xifra és de 4.012 euros per
habitant mentre que a Balears
en paguem 7.319. D'on surten
tots aquests diners? Cada dia el
senyor Monago diu que la seva
comunitat no té deute...

La meva padrina no co-
brarà aquests 300 euros. La
meva padrina va viure guerra i
post-guerra. Però no les co-
brarà. Ni la meva ni les padri-
nes extremenyes que van
haver d'emigrar i viuen a Ma-
llorca i ja són tan mallorquines
com la meva padrina. M'expli-
cava l'oncle de la meva mare
que un dia van fer un registre
al cafè del meu repadrí i al re-
bost hi van trobar banderes
roges. Va resultar que eren del
córner del camp de futbol. Van
passar un mal tràngol, segur. I
torno a pensar que la meva pa-
drina no les cobrarà. Si dema-
nem Monago d'on treu els
recursos per pagar tot el que
paguen a Extremadura, potser
ens diu que del camp de futbol.
Ara bé: jo sé que són del rebost
de la padrina.

per Joan Lladó 

4Monago i el rebost de la padrina

Hem après molt. A força de re-
petir una volta i una altra mo-
bilització. Els mals auguris de-
ien fa molts mesos que això
nostre no es podria mantenir
en el temps, i ja veieu. Una ve-
gada i una altra, som-hi tots!
Els qui tenim pressa perquè els
mals de la gent són intensos i
requereixen cura per aturar el
patiment, hem de reconèixer
que (tot i el dolor i les eines bru-
tes que ens apliquen els nostres
adversaris) el repòs i la madu-
ració el fan cada dia més sòlid
i indestructible. D’una consis-
tència a prova de tot. 

Nosaltres, insegurs, vam
començar amb una ambigüitat
notable i amb profusió d’eufe-
mismes. Ara és ben diferent: la
paraula independència ha con-
querit ja la terminologia dels
qui encapçalen el procés, dei-
xant enrere l’estat propi dels
programes electorals de fa dos
anys. Sí, l’expressió dret de
decidir es manté, però cada dia
és més habitual parlar clara-
ment d’autodeterminació.

També aquest any la pre-
paració de la Via Catalana 2014

ha deixat de banda l’habitual
polèmica estival sobre la pre-
sència dels polítics. Tothom
sap a aquestes alçades el paper
que hi juga en tot plegat i la mo-
bilització al carrer és cosa de les
grans plataformes de la socie-
tat civil, de la gent. 

Aquest any no hi ha hagut,
doncs, debat sobre la presència
del president. Ni de Duran i
Lleida. Nosaltres cap enda-
vant, diu la gent i ells, els polí-
tics, al seu lloc. Tampoc sobre
l’objectiu de la mobilització,
tot i que el lema i la simbologia
han estat més tous que mai.
Sortir al carrer per omplir les
urnes, hem dit. 

Hem aprofitat bé aquest
regal que ens fa el dependen-
tisme de poder associar a la
nostra causa el principi de-
mocràtic; de fet, mai els po-
drem agrair prou aquest im-
mens error seu. Tenim el pro-
cés madur, en el seu punt just.
Estem preparats per convèn-
cer en aquests cinquanta dies
que ens manquen una àm-
plia majoria dels nostres con-
ciutadans.

@albertmartínez: Sense una massiva
presència de gent al carrer no hi haurà
consulta el 9N. És l'única possibilitat. I això
val tant per Mas com per Rajoy.

@laia_navas: La Cimera sobre el Clima a
Nova York i els mitjans ni en parlen, més
enllà d'anunciar la presència del rei. Hi ha
participació del Govern? Quina?

@peremaciasiarau: Setmana de la mobili-
tat sostenible i segura. Faig una crida a fer
servir les eines d’Smart city per a la gestió de
la mobilitat urbana.
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Per què Alfred Bosch serà millor
candidat a l’alcaldia de Barce-
lona que Oriol Amorós?
Perquè així ho han dit els militants,
simpatitzants i amics d’Esquerra.
Ho vam sotmetre a la gent del
partit i van decidir que preferien
un perfil com el meu. Per què ho
van decidir així? Ho hauries de
preguntar a ells. Però suposo que
no té tant a veure amb el fet de
qui és millor que l’altre, sinó amb
els temps que vénen. No existeix
el candidat ideal. Existeix el candi-
dat més ben adaptat a un mo-
ment en concret, a una fase. Cada
temps vol les persones que millor
hi encaixen.

Es deia que el punt fort d’Oriol
Amorós era el seu coneixement
de la ciutat, adquirit després de
molts anys d’implicació directa
amb ERC Barcelona. Alfred Bosch
coneix bé les problemàtiques
dels barris?
Sí, jo crec que conec molt bé la
ciutat. Però penso que la qüestió
no era ben bé aquesta, sinó qui

coneixia millor la política munici-
pal. I en aquest cas és evident que
una persona que ha estat més de
10 anys treballant professional-
ment en la política barcelonina la
coneix millor que algú que no ho
ha fet. Jo fa tres anys que estic en
política, i no municipal. Per tant, és
evident que no la conec tan bé.
Però la ciutat, des d’altres àmbits,
sí que la conec bé.

Oriol Amorós serà el seu nú-
mero dos?
Qui ho ha dit això?

Vostè va fer-li un oferiment...
Sense parlar de números...

I ell el va acceptar...
Crec que ell sí que va parlar de nú-
meros, però jo no ho he fet mai. Jo
el que he dit sempre, i penso com-
plir-ho, és que fusionarem equips,
que combinarem veterania i reno-
vació i que, per suposat, compta-
rem amb l’Oriol Amorós. Ara bé,
no em facis parlar ara de llistes i de
cadires perquè no és el moment.

Però suposo que ja ho deu estar
preparant, sobretot pel que fa a
la gent de fora del partit...
Hem fet acostaments amb gent

de fora d’Esquerra, però molt dis-
cretament. Una de les coses que
hem promès és discreció absoluta
i, per tant, jo també ho compliré.

Vostè va anunciar que volia ser
candidat a l’alcaldia de Barce-
lona només dos dies després de
les eleccions europees. La seva
decisió va tenir alguna cosa a
veure amb aquells resultats his-
tòrics per a ERC?
És evident que un anunci d’a-
questa importància no l’improvi-
ses en dos dies. Per tant, és obvi

que feia molts mesos que hi tre-
ballàvem. La gent implicada ho
sap perfectament. Feia temps que
s’estava preparant. El que sí que
vam fer és frenar-ho i esperar que
passés el procés de les europees
per no interferir-hi. L’endemà no
podíem fer el nostre anunci, per-

què encara estava massa calent
tot plegat, però al cap de dos dies
sí que ho podíem fer. Però el pro-
jecte s’estava treballant des de feia
temps, com no podria ser d’altra
manera.

Portabella apostava per Amorós,
es deia que vostè era el candidat
de Junqueras... Sent el suport del
partit a escala barcelonina?
Sento molt el suport. La prova és
que a mi em van votar més mem-
bres d’ERC en les primàries que a
l’Oriol Amorós. Per tant, aquest és
el millor suport que pots tenir, el de
654 persones que han apostat per
tu. A més, el marge respecte a l’al-
tre candidat no va ser estret, com
es va dir. És una diferència superior
a qualsevol de les que hi ha hagut
en vida nostra entre candidats a la
presidència dels EUA. Dit això, les
primàries van ser un matx amistós
entre companys de partit i amics. I
així és com ens ho hem pres, com
una oportunitat. Som demòcrates,
també de portes endins.

Parlant de portes endins, com
s’organitzaran fins al maig? Por-
tabella seguirà al plenari...
És senzill. Hi ha una gent que té
una responsabilitat molt clara fins

al final del mandat pel que fa al
grup municipal i la seguirà tenint a
partir d’ara. La meva funció d’ara
fins al maig, a banda de la meva
feina a Madrid fins que duri, és
anar preparant la nova candida-
tura i anticipar la feina que pu-
guem començar a fer després. A
mi ara em toca entrar en campa-
nya i no pas intervenir en la gestió
de l’Ajuntament. Això ho ha de fer
el Jordi Portabella. 

Per tant, no el veurem com
Jaume Collboni fent rodes de
premsa en clau de cap de l’opo-
sició barcelonina...
No ho sé. No es tracta tant de com
facis les coses, sinó de què facis. No
és tant el paisatge, sinó el contin-
gut. Per tant, és clar que treballaré
entorn de Barcelona i que opinaré
sobre el present i, sobretot, sobre
el futur de la ciutat. Però, com ho
faré? No ho sé.

Quan deixarà l’escó al Congrés
dels Diputats de Madrid?
Quan m’ho digui el partit que m’hi
va posar. 

Encara no ho tenen clar?
Hi estem reflexionant. El dubte té a
veure amb què és més útil, si estar-

Alfred Bosch
Candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona

Text: Arnau Nadeu
Fotografia: Neus Màrmol

“Avui, a la ciutat, hi ha unes desigualtats
socials comparables a les d’abans del 1979”

“És evident que no
conec tan bé la

política municipal
com l’Oriol Amorós”
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me a Madrid durant aquests prò-
xims mesos calents o no. S’ha de va-
lorar, però aquesta decisió no la puc
prendre sol perquè l’escó a Madrid
no és meu, és col·lectiu, del partit.
Per tant, se n’ha de parlar amb la
gent d’Esquerra i portar-ho als òr-
gans representatius. Jo em dec al
partit que represento.

Vostè ha dit que assolir l’alcaldia
de Barcelona ha deixat de ser im-
possible. Creu que ERC pot gua-
nyar les eleccions municipals?
He de dir que és molt difícil, per
l’últim partit del consistori, passar
a ocupar la primera plaça. Fins fa
uns mesos, a més de molt difícil,
segurament era impossible. Però
des de les eleccions europees ja
no podem dir que sigui impossi-
ble. Per tant, aquesta possibilitat

existeix. És fàcil? No, és dificilíssim.
És impossible? No, ja no ho és. El
somni hi és i treballarem tan bé
com puguem per assolir-lo.

Què ofereixen a la ciutat de Bar-
celona que no ho facin la resta de
partits?
Creure’ns Barcelona com la capital
d’una República catalana. La de-
fensa que fem d’aquesta capitalitat
va en el nostre ADN. Nosaltres ens
ho hem cregut gairebé des de sem-
pre. I ara que això tampoc és im-
possible, crec que som els més ben
posicionats per imaginar aquesta
capital de Catalunya.

Només imaginar-la?
Vull dir que volem aspirar a tenir
tots aquells recursos que et dóna la
capitalitat. Si alguna cosa he après

a Madrid és que ser capital no és
una ximpleria. Que tenir un Estat al
darrere o no tenir-lo, o tenir-lo en
contra com l’ha tingut sovint Bar-
celona, és molt diferent. I de cara als
ciutadans, nosaltres som els que ho
podem explicar millor. Som els més
creïbles. Hem de deixar de buscar
grans esdeveniments per compen-
sar aquesta capitalitat mancada.
Hem d’aspirar a ser la capital que
sempre hem volgut ser.

I a banda del projecte sobira-
nista, què proposa Esquerra per
a la ciutat?
Jo diria que, ara mateix, el principal
referent d’esquerres som nosaltres.
Com a mínim pel que fa a l’es-
querra d’anar per feina, l’esquerra
més pragmàtica. No som dogmà-
tics, no deixarem de fer un pacte

puntual amb algú perquè la doc-
trina digui que a un senyor de dre-
tes no li pots donar la mà. Nosaltres
pertanyem a una esquerra oberta
que el que vol és intentar resoldre
problemes greus. I actualment la
ciutat en té molts, de problemes
greus. 

Quins?
Sobretot hi ha risc de fractura social
a causa de les diferències de renda
cada cop més importants entre
persones i, fins i tot, entre districtes.
La diferència d’esperança de vida
entre barris arriba a ser, en alguns
casos, de vuit anys. Això és una bar-
baritat. Per tant, tenim una Barce-
lona que s’ha de cosir. Ara el govern
municipal en comença a parlar,
però fins fa poc tot això no li ha tret
la son. És més, jo crec que fins i tot
havia anat en la direcció contrària.
Per tant, creiem que ara mateix Bar-
celona necessita que tibem cap a
l’esquerra.

Oriol Junqueras ha dit que han
d’estar preparats per pactar amb
qui calgui. Què vol dir exacta-
ment aquesta afirmació?
Amb qui calgui per millorar la si-
tuació de la gent de Barcelona.

Alfred Bosch estaria disposat a
pactar amb Guanyem Barcelona?
Amb l’Ada Colau he pactat més
d’una vegada. Per exemple, quan la

Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca va portar la ILP sobre la dació
en pagament al Congrés dels Dipu-
tats. És clar que hem col·laborat, és
clar que hem pactat i és clar que ens
podem entendre: està demostrat.
En tot? Segurament en tot no, però
en moltes coses sí.

L’alcalde Trias ens va dir, en una
entrevista recent, que segur que
el 2015 trobaria formacions dis-
posades a entrar al govern, en re-
ferència, si més no indirectament,

a Esquerra. Se sentiria còmode
pactant amb Xavier Trias?
La nostra aspiració és aconseguir
l’alcaldia de Barcelona i si per això
ens cal algun suport, encara que
sigui puntual, de CiU o de Gua-
nyem Barcelona o de qui sigui, in-
tentarem parlar-ho, és clar. Però la
nostra aspiració no és, en cap cas,
fer de crossa de ningú. 

No m’ha respost la pregunta...
És que no és una qüestió de como-
ditat personal. Avui, a la ciutat, hi ha
unes desigualtats socials compara-
bles a les que hi havia abans del
1979. La diferència de renda fami-
liar entre els barcelonins més rics i
els més pobres és similar a la que hi
havia fa més de 35 anys a la Barce-
lona franquista. Per tant, crec que la
gent comença a ser conscient que
aquest és un moment per tornar a
confiar en les esquerres per corre-
gir els defectes del sistema. No
volem una ciutat a dues velocitats:
ho volem corregir des de les es-
querres, per convicció.

L’alcalde Trias diu que fa políti-
ques més socials que les que s'han
fet durant 32 anys...
Privatitzar la gestió dels aparca-
ments és política social? Omplir tots
els carrers d’activitat privada, com
són les terrasses dels bars, és la polí-
tica més social que s’ha fet en 32
anys? Permetre l’ampliació de la Ma-
quinista és fer política d’esquerres? 

Digui-ho vostè...
Et diré com ha arribat a ser el que
és Barcelona. Especulant? No. Mun-
tant terrasses als bars? No. Amb
apartaments turístics? No. Això ha
vingut de més a més i en els últims
anys ens ha permès tapar una mica
millor el pou que hem hagut de
passar, d’acord. Però ara el que hem
de fer és reequilibrar-ho i rellançar
el que ha estat central per a la ciu-
tat des de fa 400 anys: l’esperit tre-
ballador de la seva gent.

“Amb l’Ada Colau
he pactat més d’una
vegada. És clar que

ens podem entendre:
està demostrat”

“No deixarem de
fer un pacte puntual
amb algú de dretes
perquè la doctrina

ho digui”

“Barcelona no ha arribat
a ser el que és amb
apartaments turístics”
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Una cinquantena de membres
de la plataforma contrària als
desnonaments 500x20 va ocu-
par la setmana passada l’oficina
de Serveis Socials del barri de la
Prosperitat per reclamar que
l’Ajuntament estableixi un pro-
tocol previ als desnonaments
que comenci amb una setmana
d’antelació respecte al desallot-
jament.

Toni Tallada, membre de
500x20, afirma a Línia Nou Ba-
rris que “demanem que la fa-
mília que serà desnonada sàpi-
ga el seu itinerari una setmana
abans” i lamenta que “per acce-
dir a la taula d’emergència social
has de tenir un perfil determi-
nat”. Per la seva banda, l’Ajun-
tament assegura que garanteix
l’acolliment de totes les famílies

desnonades, però Tallada re-
marca que amb “l’actuació d’ur-
gència dels serveis socials quan
hi ha desnonament” no és sufi-
cient i que per aquest motiu de-
manen establir un nou protocol. 

Després de l’ocupació provi-
sional, que va durar unes tres ho-
res, els concentrats es van diri-

gir a Torre Baró, on l’alcalde, Xa-
vier Trias, estava inaugurant un
bloc de pisos per a universitaris.
Els manifestants van denunciar
un cop més la difícil situació
que pateix Nou Barris amb els
desnonaments i van pressionar
perquè es trobin solucions per a
les famílies desnonades.

Nou Barris és el districte amb més desnonaments. Foto: Twitter (@500x20)

‘500x20’ ocupa l’oficina de
Serveis Socials de la Prosperitat

» Reclama que s’activi un protocol set dies abans dels desnonaments
» L’ocupació va ser provisional i va durar aproximadament tres hores

Arriba la Festa Major del barri
de Vilapicina i Torre Llobreta

CELEBRACIÓ4Amb l’arribada
de la tardor arriba la Festa Ma-
jor del barri de Vilapicina i To-
rre Llobeta. A partir del pròxim
4 d’octubre, i fins al dia 12, els
carrers d’aquest barri s’ompliran
d’activitats pensades per a tots
els públics.

Enguany la Festa Major tin-
drà un component solidari més
gran que mai gràcies a les dife-
rents recollides d’aliments que
es faran durant diversos dies.
Els veïns del barri també podran

gaudir d’un programa on hi
haurà diferents concerts, exhi-
bicions de ball, àpats populars,
diferents campionats esportius,
exposicions, fires i una trobada
sardanista.

EL VERDUN ACABA LA SEVA
D’altra banda, abans-d’ahir va
finalitzar la Festa Major del ba-
rri del Verdun. Durant cinc dies
els veïns del barri han pogut
gaudir d’un programa ple d’ac-
tivitats per a petits i grans.

IL·LUSTRACIÓ4A partir del prò-
xim dia 3 d’octubre, i fins a fi-
nals de mes, el jove il·lustrador
hortenc Albert Arrayás presen-
ta l’exposició Mons ratllats al
Centre Cívic Torre Llobeta. 

Tal com explica a Línia Nou
BarrisAyaràs, “l’exposició és un
recull de les meves obres que
permetrà veure treballs nous i
treballs fets fa un any”. Unes
obres clarament marcades per
un estil inconfusible i autèntic a
través del qual dibuixa un món

sensible i delicat on les casetes,
els boscos i els animals salvat-
ges tenen la seva llar en un
món idíl·lic i amable. 

LLARG BAGATGE
Tot i la seva joventut –Arrayás
va néixer el 1990– aquest il·lus-
trador, llicenciat en Belles Arts
a la Universitat de Barcelona,
compta amb una dilatada tra-
jectòria en la qual ha fet dibui-
xos per a llibres infantils il·lus-
trats, murals i per a revistes i

magazins. Arrayás també  ha ex-
posat, entre d’altres, a la Rivis-
tazione di libri de la ciutat ita-
liana de  Ravenna; a la sala La-
futura i als espais Cadàver Ex-
quisit  i Makers of Barcelona, a
Barcelona; a The Walrus Hub de
París i a La Gota de Leche, a la
ciutat espanyola de Logroño.

El seu darrer treball és el lli-
bre  La gota i el cirerer amb text
del poeta, novel·lista i assagis-
ta Mario Satz i publicat per Ba-
bulinka Books. 

Redacció
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Els gegants de Nou Barris a la Festa Major de l’any passat. Foto: Ajuntament

Arrayás exposa a Torre Llobeta

Successos | Un incendi crema una zona boscosa de Torre Baró
El passat 20 de setembre un incendi forestal va cremar 500 metres quadrats de matolls al barri

de Torre Baró, segons va informar BTV. Els bombers van rebre l’avís de l’incendi, en una zona
boscosa davant del número 132 del carrer Llerona, a tres quarts de sis de la tarda. El foc, que

durant una estona va arribar a ser molt visible, va ser controlat tres quarts d’hora més tard.  
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La Titellada 2014 va posar el seu
punt final ahir al vespre després
que durant 13 dies –va comen-
çar el dia 17 de setembre– hagi
omplert Nou Barris de diferents
espectacles titellaires. 

El tret de sortida del festival,
que va tenir lloc la tarda del dia
17, va servir per fer la lectura del
manifest, el microespectacle  Fu-
mando espero i la projecció del
documental Pinotxo, un pro-
jecte comunitari de titelles. El se-
güent espectacle, després de la
presència a La Mercè a través de
la Mostra d’Associacions de Bar-
celona, va ser dilluns 22 a l’escola
Antaviana, on hi va tenir lloc el
Taller de titelles per als alumnes
del menjador. L’endemà es va ce-
lebrar la mateixa activitat, però
en aquest cas va ser a l’Institut
Escola Turó de Roquetes. 

Dijous 25 a les set de la tarda
la Titellada va continuar a la
plaça dels Titellaires amb l’es-

pectacle itinerant Casa-Taller
de Marionetas Pepe Otal. El Ta-
ller, fruit del llegat que va deixar
el mestre titellaire Pepe Otal, és
el lloc de creació, trobada i con-
vivència de multitud de titellai-
res vinguts d’arreu i és una de les
pedreres de titellaires més im-
portants de Catalunya.  La recta
final del festival va començar

divendres amb l’homenatge a
Eugenio Navarro, un titellaire
amb més de 35 anys de professió
a l’esquena. Dissabte va tenir
lloc l’espectacle La vida de Pau
Casals, diumenge la companyia
Peus de porc va presentar A tau-
la i ahir el punt final va anar a cà-
rrec de la companyia Tutatis
amb els Cavalls de Menorca.

Imatge d’una edició anterior. Foto: Titellada

La Titellada 2014 arriba al seu
final després de tretze dies

Redacció
NOU BARRIS

COMUNICACIÓ4El periòdic
mensual Línia Nou Barris, fun-
dat l’any 2010, compta amb una
imatge renovada gràcies al seu
nou web www.linianouba-
rris.cat. El lector hi podrà trobar
la informació sobre el districte
que apareix de forma mensual a
l’edició impresa, la qual distri-
bueix 15.000 exemplars. A més,
tindrà accés directe a informació
de la resta de territoris de l’àrea
metropolitana i també a contin-
guts de comunicació i cultura.

I és que Línia Nou Barris
forma part de les 20 capçaleres de
la xarxa de periòdics gratuïts hi-
perlocals Línia, dels quals se’n

distribueixen 175.000 exemplars
a través de les seves 14 edicions
mensuals, 60.000 exemplars
amb els seus 4 quinzenals i 8.000
amb la seva capçalera setmanal.
Línia és l'únic mitjà de comuni-
cació local que cobreix els deu dis-
trictes de la ciutat de Barcelona
amb 10 edicions diferents, la
qual cosa permet potenciar i seg-
mentar el missatge a tots els ba-
rris de la capital catalana. 

A més, distribueix edicions
amb continguts específics i di-
ferenciats a Badalona, l'Hospi-
talet, Cornellà, Castelldefels,
Gavà, Viladecans, El Prat i l'en-
torn d'Esplugues i de Martorell.

També disposa d'edicions espe-
cífiques per a Sabadell i Cer-
danyola. Finalment, cobreix tota
la comarca del Vallès Oriental.

DIFUSIÓ CERTIFICADA
Els 327.000 exemplars men-
suals acumulats, que des d’a-
quest setembre passen a ser
auditats per OJD/PGD, es dis-
tribueixen a través del teixit co-
mercial dels municipis, gràcies
a acords de col·laboració i suport
amb més de 50 eixos comercials
que agrupen més de  30.000 pe-
tits comerços. També es distri-
bueixen a tota la xarxa d'equi-
paments públics municipals.

Línia Nou Barris es renova i
estrena imatge amb un nou web

Línia Nou Barris forma part de les 20 capçaleres de la xarxa de periòdics gratuïts Línia. Foto: Línia Nou Barris
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Els joves de Nou Barris tindran
l’oportunitat durant tot aquest
mes d’informar-se i fer activitats
que els donaran eines per trobar
feina durant els mesos d’hivern,
aprofitant l'augment de con-
tractació de personal durant
aquesta temporada de l’any.

Tot això és gràcies a la cam-
panya Treballar a l’hivern que ha
impulsat des de fa uns dies la Re-
gidoria d’Adolescència i Joventut
de l’Ajuntament a través dels
Punts d’Informació Juvenil  i
amb la col·laboració de Barcelo-
na Activa i el Consell Comarcal del
Barcelonès. A Nou Barris, les ac-
tivitats es porten a terme a l’Es-
pai Jove Les Basses, que acollirà
en un futur proper el Punt d’In-
formació Juvenil del districte.

El programa Treballar a
l’hivern inclou per primera ve-
gada diverses taules rodones es-
pecífiques per sectors on es pre-
senten llocs de feina de tempo-

rada. A més de les taules rodo-
nes, la iniciativa ofereix també
xerrades informatives a càrrec de
diversos departaments de Re-
cursos Humans d’algunes em-
preses. En aquest sentit, el pro-
grama ofereix també tallers on
els joves podran participar en
sessions pràctiques sobre dife-
rents aspectes importants a
l’hora de cercar feina. 

La iniciativa complementa
les diverses accions que es duen
a terme a l’Espai Jove Les Bas-
ses, un equipament per a joves
situat al Turó de la Peira (veure
mapa superior). L’espai vol do-
nar resposta a les necessitats, in-
quietuds i demandes dels joves
des de dos vessants: un sociola-
boral (d’assessorament i for-

mació) i un altre sociocultural
(més lúdic, de creació i partici-
pació).

En el primer cas, l’espai ofe-
reix assessoria d’orientació for-
mativa laboral, desenvolupa el
Pla Jove Formació-Ocupació
(adreçat als joves que estan a
punt d’acabar l’ESO) i el Pro-
grama de Deu a Una (adreçat als
joves que no estudien ni treba-
llen), presta el Servei Barcelona
Treball Joves (tallers gratuïts
d’orientació i recerca de feina)
i porta a terme cursos de for-
mació acadèmica de Barcelona
Activa.

En el segon cas, l’equipa-
ment desenvolupa una oferta
formativa per a joves i adoles-
cents de tallers trimestrals amb
preus reduïts, impulsa l’Espai de
Trobada (per a adolescents) i
dóna suport a la creativitat (amb
bucs d’assaig, cessió d’espais i
una tasca de seguiment, asses-
sorament i suport logístic), a
més de la programació socio-
cultural periòdica a l’auditori i la
participació en la programació
del calendari Festiu.

A l’hivern, joves amb feina
» El programa ‘Treballar a l’hivern’ dóna eines per incentivar l’ocupació juvenil aquesta temporada
» Els participants compten amb diverses activitats i tallers que tenen lloc a l’Espai Jove Les Basses

ACTIVITATS4Fins al pròxim 30
d’octubre, els joves de Nou Ba-
rris que participen en el pro-
grama Treballar a l’hivern
comptaran amb un ampli ven-
tall d’activitats i tallers. Entre
ells, aquest dimecres 1 d’octubre
a les sis de la tarda es farà una
sessió en la qual es concretaran
un seguit de xerrades sobre els
eixos comercials de Nou Barris. 

Dimecres 8 d’octubre a les
18:00 hores, l’empresa Mochi-
laman oferirà una xerrada sobre
treballar en concerts. El 15 d’oc-
tubre serà el torn de l’empresa
Barnaporters, que explicarà en
quins esdeveniments es pot tre-
ballar durant l'hivern, quins són
els requisits i com fan el procés
de selecció. Pel que fa als tallers,
el 8 d’octubre a les dotze se’n
farà un sobre com preparar l’a-
genda per cercar feina i el dia 22
se n’oferirà un altre sobre com
lliurar el currículum vitae.

Un ampli ventall de tallers

La iniciativa està impulsada per la Regidoria d’Adolescència i Joventut i a Nou Barris es porta a terme a l’Espai Jove Les Basses. Fotos: Google Maps i Ajuntament

El programa inclou
taules rodones, 

xerrades i tallers

Redacció
NOU BARRIS
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El Consorci de l’Habitatge de
Barcelona ha aprovat una nova
convocatòria d’ajuts a la rehabi-
litació per a aquest any amb una
dotació d’11,3 milions d’euros. 

La convocatòria, que va en-
trar en vigor el 14 de juliol i es-
tarà oberta fins al 31 de desem-
bre d’enguany, servirà per con-
tinuar l’aposta de l’Ajuntament
de rehabilitar edificis per tal de
millorar la qualitat de vida dels
seus habitants i, al mateix
temps, impulsar el sector de la
rehabilitació a través de la seva
feina en el camp de la millora de
l’eficiència energètica. 

Aquesta nova convocatòria
incorpora novetats importants,
com la simplificació dels tràmits
i la unificació i augment dels
percentatges dels ajuts. Algunes
de les millores que incorpora la

convocatòria han sorgit de les
reflexions fetes dins del marc de
l’Observatori de Barcelona per
a la Rehabilitació Arquitectòni-
ca (OBRA), on hi ha represen-
tats els principals col·lectius

del sector de la rehabilitació,
com els gremis o els col·legis
professionals. 

AUGMENT DELS AJUTS
Per tal d’impulsar de forma de-
cidida les obres de rehabilitació,
el Consorci de l’Habitatge ha es-
tablert uns programes priorita-
ris amb una subvenció del 50%.
Els edificis que formen part d’a-
quests programes i que podran

rebre aquesta ajuda són els que
fan referència a la rehabilitació
energètica, a l’accessibilitat –ins-
tal·lació d’ascensors en edificis
que no en tinguin–, als que pa-
teixin patologies estructurals i
als que necessiten una rehabili-
tació arquitectònica d’elements
comuns.  

La resta dels programes es
podran acollir a una subvenció
del 25%.  Aquestes subvencions
suposen un clar increment dels
percentatges d’anteriors con-
vocatòries. 

També s’han simplificat els
topalls màxims de subvenció
existents en anteriors convoca-
tòries. Així, només existeix un
únic topall per actuació de
60.000 euros, que és sensible-
ment més alt que l’existent an-
teriorment. En el cas de patolo-
gies estructurals no hi ha cap to-
pall, cosa que permetrà adequar
millor la subvenció als pressu-
postos reals d’aquestes obres,
que solen ser força elevats.

Perquè quedin com nous
» L’Ajuntament aprova una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis per a aquest any 

» El pressupost global és d’11,3 milions d’euros, aportats pel consistori i la Generalitat

HABITATGE4 En aquesta con-
vocatòria, a diferència d’ante-
riors, no caldrà aportar docu-
ments que ja han estat lliurats a
l’Ajuntament de Barcelona. En-
tre la documentació més desta-
cable que no caldrà aportar hi ha
la sol·licitud de llicència d’o-
bres i el projecte que s’hagi pre-
sentat per a la seva sol·licitud,
així com la concessió de la lli-
cència d’obres corresponent.
Tampoc caldrà aportar els do-
cuments acreditatius  del paga-
ment de les taxes i impostos as-
sociats a la tramitació de la lli-
cència d’obres.

Pel que fa a les ajudes exis-
tents, s’han simplificat els trams
de percentatges de subvencions
que hi havia en anteriors con-
vocatòries així com els topalls
d’imports màxims per actuació.

Tràmits simplificats

En la nova convocatòria s’han simplificat els topalls màxims de subvenció. Només n’existirà un, que serà de 60.000 euros. Fotos: PMHB

En diversos casos la
subvenció cobreix la
meitat de la reforma

Redacció
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Assessorament | Suport tècnic durant el procés
Les sol·licituds per poder-se beneficiar d’aquestes ajudes s’han de presentar

a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona, on es presta assessorament i suport
tècnic per tal de facilitar el procés. Es pot consultar les adreces i horari, així com

demanar cita prèvia, al web bcn.cat/habitatge i a consorcihabitatgebcn.cat.
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Barcelona aposta pel benestar i
la convivència respectuosa dels
animals de companyia. El ple-
nari del Consell Municipal ha
aprovat la nova Ordenança Mu-
nicipal de Protecció, Tinença i
Venda d’Animals amb l’objectiu
de ser una capital de referència
en les polítiques de benestar
animal.

La nova ordenança, que en-
trarà en vigor a finals de setem-
bre i substitueix la del 2003, su-
posa una actualització i una po-
sada al dia de la norma. Entre els
canvis més destacats es troba l’o-
bligació de portar el gos lligat a
la via pública, excepte en els es-
pais degudament autoritzats.
Amb aquesta reforma es vol ga-
rantir en tot moment la convi-
vència i la seguretat dels animals
i la seva bona relació amb les
persones i l’entorn. Pel que fa a

questa mesura, es preveu una
moratòria de 18 mesos abans de
la seva aplicació, de manera
que en aquest temps es definiran
les noves zones d’esbarjo re-
servades als animals (actual-
ment n’hi ha 103, amb una su-

perfície total de 30.000 metres
quadrats) i s’establiran els espais
compartits en hores determi-
nades (com a mínim una per
cada barri). Així doncs, la ciutat
guanyarà més llocs on els ani-
mals podran anar deslligats.

Aquesta mesura anirà acom-
panyada de la creació del carnet

de tinença cívica responsable,
una proposta del Col·legi de Ve-
terinaris. El titular d’aquest car-
net podrà tenir el seu gos des-
lligat en els espais compartits i
en les franges horàries que s’a-
cordin.

A més, a partir d’ara estarà
prohibit deixar els animals sols
a casa més de tres dies i en el cas
dels gossos més de 12 hores, i
quan es compri o s’adopti un
animal s’haurà de fer una de-
claració responsable que asse-
guri que no s’ha estat mai san-
cionat per maltractament o
abandonament d’un animal. Per
primer cop, es reconeixen les co-
lònies de gats ferals i, amb l’ob-
jectiu de facilitar-ne la regulació,
es prohibeix la criança d’animals
de companyia en domicilis par-
ticulars, es garanteix el dret a l’a-
limentació dels animals i es
manté la prohibició de celebrar
corrides de toros. 

Pel que fa als circs, es man-
té la prohibició d’utilitzar ani-
mals salvatges en captivitat.

Una ciutat amiga dels animals
» Barcelona aprova una ordenança municipal per millorar la convivència i el benestar dels animals 

» A partir d’ara estarà prohibit portar els gossos deslligats a la via pública, excepte als espais autoritzats

Redacció
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SOCIETAT4 A partir del mes
d’octubre els gossos podran
viatjar en metro, com ja passa
als Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya i en altres
ciutats europees com ara Ber-
lín, Brussel·les, Amsterdam o
Ginebra. Però, tot i que es per-
metrà que els gossos viatgin en
metro, hi haurà determinades
restriccions, com que hauran

d’anar amb corretja no exten-
sible i morrió. A més, també es
limitarà la seva entrada a l’o-
cupació de l’espai dels dife-
rents vagons. Així doncs, els
dies laborables no serà possible
pujar al metro amb un gos a les
franges considerades hores
punta, ni tampoc quan es pro-
dueixi algun tipus de celebra-
ció multitudinària. 

Nous viatgers del metro

El consistori crea
el carnet de tinença 
cívica responsable

d’animals 
de companyia 

Els propietaris que disposin del carnet de tinença cívica responsable podran tenir el seu gos deslligat en els espais compartits i les franges horàries que s’acordin. Foto: Arxiu
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El Mercat de Mercats acull un
concurs virtual de receptes

GASTRONOMIA4La cinquena
edició del Mercat de Mercats ja
escalfa motors de cara al mes
d’octubre. Enguany, aquest es-
deveniment tindrà com a eix te-
màtic la cuina típica dels territo-
ris. Per aquest motiu, l’Institut
Municipal de Mercats de Barce-
lona (IMMB) ha posat en marxa
un concurs gastronòmic a la xar-
xa sota el hashtag #larecepta-
delMDM. Aquest concurs està
obert a tothom a través del blog
de Mercats de Barcelona.

Per poder participar, els as-

pirants hauran de penjar una
fotografia d’una recepta i un plat
de cuina típic del territori on
visquin. L’espai web on s’han
d’enviar les fotografies està obert
des de la setmana passada, i ro-
mandrà així fins al dia 12 d’octu-
bre. Cada participant pot pujar
una única fotografia i qualsevol
imatge pujada fora de les dates
quedarà exclosa del concurs.

D’aquest concurs sortiran dos
guanyadors, que rebran dos lots
de productes dels mercats valo-
rats en 100 euros cadascun.

El districte de Nou Barris orga-
nitzarà una nova jornada de co-
merç al carrer el pròxim dissab-
te 11 d’octubre, en el marc del
programa El Comerç de Nou
Barris es mou. Aquest cicle con-
templa tot un seguit de sortides
durant l’any per part dels boti-
guers del districte i, en concret,
aquesta serà la tercera i última
que celebrin aquest 2014. 

Una de les novetats d’aques-
ta fira de comerç de la tardor és
la seva ubicació, ja que tindrà lloc
a la plaça de la Torre Llobeta per
primer cop. Allà, des de les 10 del
matí fins a les 9 del vespre, els
botiguers oferiran els seus pro-
ductes i serveis en les carpes que
hi instal·laran. 

A més de l’àmbit purament
comercial, la jornada comptarà
amb activitats per a tota la fa-
mília com karaoke, dansa o ioga,
i nombrosos tallers per a nens

petits de treballs manuals i ma-
quillatge, entre altres. Unes ac-
tivitats que “donaran una mica
de caliu” a la jornada, segons as-
seguren des de l’Eix Comercial
Nou Barris, un dels impulsors de
la fira comercial. 

Aquest cicle de fires va clou-
re el 2013 amb un total de 4 sor-

tides. Enguany, però, no passa-
ran de 3. Tot i així, de cara el
2015 s’espera que es puguin
augmentar a quatre. Des de l’Eix
Nou Barris es creu que la crea-
ció de dues noves entitats de bo-
tiguers al districte –a Trinitat
Nova i a Roquetes– incentivarà
aquestes sortides comercials.

La fira de comerç comptarà amb activitats per a tothom. Foto: Arxiu

Organitzen una jornada de
comerç a la plaça Torre Llobeta

Redacció
NOU BARRIS

El concurs de receptes finalitzarà el pròxim dia 12. Foto: Arxiu

Ruta | Nit de tapes al Mercat de la Guineueta
En el marc de la festa de la Mercè, el Mercat de la Guineueta va organitzar

el passat dissabte 20 de setembre una nit de tapes que va començar a 
les vuit de la tarda amb tot un seguit d’activitats complementàries i 

gratuïtes com ball en línia, country, havaneres o teatre, entre altres. 
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La Cursa de la Mercè bat 
el seu rècord de participants

ATLETISME4Més de 18.000 co-
rredors van disputar abans-d’a-
hir la tradicional Cursa de la
Mercè, el que suposa el rècord
històric de participació en aques-
ta prova disputada en el marc de
les celebracions de la Mercè. 

La cursa, que enguany arri-
bava a la seva 36a edició, va re-
captar un total de 90.000 euros,
fruit de les inscripcions dels par-
ticipants. Aquesta quantitat ani-

rà a parar directament a 15 en-
titats socials que duen a terme di-
ferents projectes de cooperació.

En l’àmbit purament espor-
tiu de la cursa no hi va haver cap
novetat important. Driss La-
khouaja, en categoria masculi-
na, va endur-se per segon any la
victòria, mentre que Hasna Ba-
hom, per part de les dones, va
aconseguir la seva cinquena
victòria.

Barcelona acollirà una etapa
del Rally RACC Catalunya

MOTOR4Barcelona comptarà
amb un tram urbà del Rally
RACC Catalunya-Costa Daurada
durant la primera etapa d’a-
questa prova, penúltima pun-
tuable per al Mundial de l’espe-
cialitat. La cita tindrà lloc el prò-
xim 23 d’octubre, on els partici-
pants hauran de completar un
circuit d’1,6 quilòmetres al vol-
tant de les fonts de Montjuïc. 

D’aquesta manera, el Rally
passarà per tercera vegada per

Barcelona des que la prova pun-
tua per al Campionat del Món.
En aquest sentit, la tinent d’al-
calde de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports, Maite Fandos, va
agrair al RACC haver renovat la
seva aposta per Barcelona, “una
ciutat on l’afició pels esports del
motor és molt antiga i molt for-
ta”, va afirmar. Per tal de garan-
tir la seguretat, s’ha elaborat un
protocol específic de proves de
motor a l’interior de la ciutat. 

De cinc partits jugats en el que va
de competició regular, la Mon-
tañesa ha obtingut tres victòries
i dues derrotes. Els triomfs han
arribat jugant a casa i de mane-
ra solvent –contra el FC Marti-
nenc, el Terrassa i la UE Cas-
telldefels–, mentre que les dues
derrotes han estat com a visi-
tant –als camps del Vilassar i del
Figueres–. 

L’última jornada –disputada
abans de l’aturada de la lliga de
Tercera a causa dels partits de la
selecció catalana amateur– la
Monta va derrotar a la Bombo-
nera el Castelldefels per 2 gols a
0, en un partit molt irregular dels
de Nou Barris que va quedar sen-
tenciat gràcies als gols de Toni
Pérez i Pedro Garcia, aquest úl-
tim després d’un gran xut. D’a-
questa manera, els de Toni Es-
cudero van assolir la vuitena
posició amb 9 punts. 

Aquest pròxim diumenge dia
5 els de Nou Barris visitaran el
camp del Masnou, un rival que,
amb els resultats d’enguany a la
mà, pot ser assequible. Els ma-
resmencs ocupen la catorzena
posició amb 6 punts, a 3 del des-
cens, amb només una victòria,
tres empats i una derrota al

camp del Peralada, líder indis-
cutible del grup cinquè de Ter-
cera divisió. 

La visita al camp del Masnou
ha de servir per comprovar si els
de Toni Escudero aconsegueixen
trencar el gel i obtenir la prime-
ra victòria a domicili d’aquesta
nova temporada. 

Pedro Garcia va anotar el segon gol contra el Castelldefels. Foto: UEC

La Montañesa converteix 
la Bombonera en un fortí

Redacció
NOU BARRIS

DISSABTE 4 D’OCTUBRE
21:00 En el marc de la Festa Major 2014 de la

Torre Llobeta i Vilapicina, l’associació de
veïns del barri organitzarà una actuació de se-
villanes i castanyoles a la plaça de Virrei Amat. 

DISSABTE 11 D’OCTUBRE
21:00 En el marc de la Festa Major de la Torre

Llobeta i Vilapicina, l’associació de veïns or-
ganitzarà un taller de jardineria de parcs i jar-
dins a la plaça de Torre Llobeta. 

DIVENDRES 17 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Conferència La salut des d’un nou

paradigma. Cada vegada hi ha més metges
que surten del dogma actual en el qual es tro-
ba la ciència. / Centre cívic Torre Llobeta.

FINS AL 3 D’OCTUBRE
Matí-TardaMostra Uruguai, una visió des de Nou

Barris de fotografia on es recullen les expe-
riències i sensacions que un grup de veïns del
districte va viure en visitar aquest país sud-
americà. / Centre cívic Can Verdaguer. 

DIVENDRES 10 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Exposició Una càmera, un llibre i tu,

on es recullen els treballs presentats al pri-
mer concurs fotogràfic literari de Sant Jordi
de l’IES Valldemossa. / Espai Expositiu Gol-
fes del CC Can Verdaguer. 

A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE
Dc. 16:30 Taller de massatge per als nadons, una

activitat adreçada als pares que tinguin fills
d’entre 0 i 15 mesos i que vulguin enfortir la
comunicació amb ells. / Can Verdaguer. 

DIJOUS 2 D’OCTUBRE
18:00 Contes contats i cantats, a càrrec d’Alícia

Molina. L’edat recomanada és per als majors
de 4 anys. / Biblioteca Vilapicina.

DIMARTS 7 D’OCTUBRE
10:0-11:00 Sessió de tai txí i tixi kung al parc

de la Guineueta, en el marc del programa
adreçat a la gent gran Activa’t als parcs. / Parc
de la Guineueta. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Contes a la mà del titella Teresa és una
obra que narra la història d’un titella
trapella que li encanta llegir contes de
tota mena. A la nit, quan tothom
dorm, s’enfila ben amunt per poder lle-
gir. / Centre cívic Can Verdaguer. 

Espectacle de titelles 
en família

Ds. 4 d’octubre a les 17:30

AGENDA MENSUAL

Tots els dissabtes de cada mes, fins al
13 de desembre, el Mercat de la Gui-
neueta convida les famílies que tinguin
fills d’entre 3 i 12 anys a participar en
tallers on tots junts podran aprendre
tècniques de cuina. 

Taller per cuinar
en família

Ds. 4 d’octubre a les 11:00

La Monta intentarà seguir sense per-
dre cap partit a casa seva, al camp de
la Bombonera, aquesta vegada contra
el filial arlequinat. / La Bombonera.

Partit de futbol
Montañesa-Sabadell B
Dg. 8 d’octubre a les 12:00

L’Associació d’Amics de Sant Froilán
apropa els aspectes tradicionals i fol-
klòrics de la cultura gallega al distric-
te. / Plaça Major de Nou Barris

Festivitat de 
San Froilán

Del 3 al 5 d’octubre

Ciclisme | Obren les inscripcions per a la Marxa de mountain bike
Les inscripcions per participar en la 23a edició de la Marxa popular de mountain bike 

Collserola estan obertes des del passat 25 de setembre. Aquesta pedalada, que tindrà lloc el 
pròxim diumenge 26 d’octubre, compta amb un circuit de 30 quilòmetres amb sortida i arribada a la 

plaça Major de Nou Barris. La inscripció es pot fer de manera virtual al web clubbtt-opennatura.com 
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