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La prostitució, al conjunt de l’Es-
tat espanyol, és alegal. És a dir, ni
és un delicte tipificat al Codi Pe-
nal ni tampoc està reconeguda
com una activitat laboral. Aques-
ta situació provoca que, sovint, si-
gui matèria de debat polític. En el
cas dels municipis, les ordenan-
ces són l’eina que permeten que
els polítics locals puguin regular.

Un exemple d’aquest debat
es va viure a mitjans del passat
mes de juliol a l’Ajuntament de
Barcelona, on el PSC va presentar
una proposta per impulsar una or-
denança contra la prostitució i l’ex-
plotació sexual a la ciutat. La pro-
posta, però, no va obtenir els su-
ports suficients per tirar endavant,
al mateix temps que un centenar
de prostitutes es van manifestar a
les portes de l’Ajuntament per
expressar el seu rebuig a la pro-
posta dels socialistes.

UN DEBAT MOLT VIU
Deixant de banda aquest cas, és
una evidència que la prostitució
genera opinions divergents, tam-
bé en el moviment feminista. Els
corrents existents al voltant del de-
bat són dos: el legalitzador i l’a-
bolicionista. 

“Nosaltres defensem el dret de
les treballadores sexuals  des d’un
punt de vista polític, de reconei-
xement dels seus drets laborals”.
Són paraules d’Anna Saliente,
portaveu de Genera, una entitat
que reivindica els drets de les
prostitutes i la legalització de la
prostitució. Des de Genera consi-
deren, explica Saliente, que cal “fo-
mentar l’autonomia de les treba-
lladores sexuals”, al mateix temps
que demanen no barrejar en
aquest debat la problemàtica de
l’explotació, qüestió que sempre

apareix quan se’n parla. “Barrejar
aquests debats fa que s’estigmatitzi
la prostitució. Quan es criminalit-
za la prostitució a través d’una or-
denança de civisme només s’a-
consegueix que sigui menys visible
però no desapareix. Afavoreix les
xarxes de tracta”, afirma Saliente.

“TOTS FEM SERVIR EL COS” 
“En el nostre món capitalista to-
thom ha de treballar i jo sóc pros-
tituta. Tots fem servir el cos per
treballar. Alguns unes parts i, al-
guns altres, unes altres”. Així s’ex-
pressa la Janet, portaveu del
col·lectiu Putes Indignades, enti-
tat que representa les prostitutes
que exerceixen al barri del Raval
de Barcelona. El seu discurs té, en
tot moment, un perfil d’activista
política molt marcat. “Les prosti-
tutes som un subjecte polític. Som
classe obrera i necessitem drets bà-
sics”, afirma amb rotunditat.  

La Janet considera que un
dels grans problemes que pateix el

món de la prostitució és que “quan
parlem de sexualitat es fa des d’un
tabú. Hi ha una línia ètica mora-
lista que diu que la sexualitat ha de
ser afectiva o reproductiva”.  En pa-

ral·lel, també demana separar  el
debat sobre el problema de l’ex-
plotació. “S’explota les dones en al-
tres llocs però només indigna la se-
xual”, afegeix.

En aquesta línia reivindicati-
va, a finals de juliol va néixer el pri-
mer sindicat de prostitutes de
Catalunya. Es tracta d’una secció
sindical que forma part de la In-
tersindical Alternativa de Cata-
lunya.  Un altre sindicat nascut re-
centment, Organització de Tre-
balladores Sexuals (OTRAS), s’ha
vist envoltat per la polèmica des-
prés que el govern espanyol n’ac-
ceptés la creació en un primer mo-
ment però posteriorment es fes en-
rere i anunciés la seva impugna-
ció. El cas va acabar amb la di-
missió de la directora general de
Treball de l’executiu espanyol.

EN DEFENSA DE L’ERRADICACIÓ
Entre els col·lectius feministes,
però, hi ha qui veu les coses d’u-
na forma diametralment oposada.
Un exemple és el del Moviment
Democràtic de Dones (MDD),
que en el seu moment va celebrar
la proposta dels socialistes barce-
lonins perquè hagués ajudat a

“evitar que Barcelona sigui la ciu-
tat prostíbul del sud d’Europa”.
Des d’aquesta entitat defensen
que la qüestió de l’explotació és
central en tot aquest debat. “La
majoria de dones que exerceixen
la prostitució ho fan en condicions
d’explotació sexual i opressió”,
asseguren. Des de l’MDD també
creuen que col·lectius com Putes
Indignades, o d’altres com Apro-
sex, “no poden arrogar-se la veu de
les dones prostituïdes” perquè la
seva “visió i reivindicació de la
prostitució és discrecional i no són
representatives de moltes de les
dones que es veuen obligades a
exercir la prostitució”. 

Per últim, rebutgen que el
seu posicionament abolicionista
es basi en “cap tipus de prejudici
moral” i deixen clar que es neguen
que “les dones siguin objectes
per ‘fer sexe’” perquè creuen en les
“relacions sexuals afectives, lliu-
res, plenes i igualitàries sense je-
rarquia ni explotació”.

Albert Ribas
BARCELONA

Legalitzar o abolir?
» El debat sobre la prostitució s’encara amb visions molt diferents des del moviment feminista

» Un corrent ho considera una professió i reivindica drets i l’altre denuncia que l’explotació és la norma

ESPANYA, 
LÍDER D’EUROPA 

4L’associació d’ajuda a
dones prostituïdes Apram
va alertar l’any 2016 que,
segons dades del Consell
d’Europa i les Nacions Uni-
des, el 39% dels espanyols
pagarien per sexe alguna
vegada a la vida. Les dades
també indicaven que Es-
panya és líder a Europa en
consum de prostitució. 

A l’esquerra, una manifestació a favor dels drets de les prostitutes. A la dreta, un cartell contra la prostitució a Gavà. Fotos: Twitter (@aprosex) i Ajuntament de Gavà



| 4

línianoubarris.cat OpinióSetembre 2018

Dipòsit Legal: B 6766-2010 www.liniaxarxa.cat Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Publicitat: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez

La lupa

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els semàfors

Juliol del 1977. La humanitat descobreix
que els EUA han estat provant en secret
una cosa anomenada bomba de neu-
trons o “bomba neta”. SEN-SA-CIO-
NAL! Una bomba “neta”, en contra-
posició amb el concepte de “bomba
bruta”, intentava instal·lar la idea que
era una bomba bona, amable, que es
dutxava cada dia. Vaja, una bomba que
era una bellíssima persona. El nom,
possiblement, fou un dels
primers exemples del que
després seria la moda con-
sistent en l'ús d'eufemis-
mes diversos per evitar dir
les coses pel seu nom real.

El cas és que la bomba
era neta perquè només ma-
tava gent i deixava els edificis sencers.
Un detall molt bonic, d'altra banda. The
New York Times va dir que era una
bomba capitalista perquè preservava la
propietat privada. Els seus defensors
(de la bomba) deien que seria molt útil,
sobretot a Europa, perquè no feia mal-
bé “el patrimoni històric i cultural
dels seus edificis”. Un detall farcit de
tanta sensibilitat que no em negarà que
mereix una abraçada molt cordial per
als seus autors, oi?

Els eufemismes sobre les armes,
usats per no dir que maten persones, han
anat evolucionant fins a arribar a Josep

Borrell, actual ministre d'Afers Exteriors.
Ell és l'autor de la simpàtica frase ex-
pressada fa uns dies: “A l'Aràbia Saudi-
ta hi enviarem armament de precisió que
no produeix efectes col·laterals” perquè
“fan diana amb una precisió extraordi-
nària”. I, la veritat, això és un consol que
ni s'ho pot imaginar. Sabent això, que fan
diana amb gran precisió, és a dir que ma-
ten bé, ara ja estic molt més relaxat.

El problema de la cosa és que Bor-
rell ha hagut de fer aquest equilibrisme
per salvar un acord amb els saudites que
inclou construir cinc corbetes a les dras-
sanes de San Fernando (Cádiz). O sigui,
els senyors del regne de Saüdvan van dir
a Espanya: si voleu un contracte multi-
milionari per fer uns vaixells i donar fei-
na a una zona amb greus problemes d'a-
tur, us mengeu això de vendre'ns les ar-
mes. I Espanya només va poder triar si
s'ho menjava amb patates al caliu o amb
patates rosses.

No, no acabarem amb les guerres.
I els humans seguirem fabricant armes

per matar-nos perquè 1/ són un gran
negoci i, 2/ sobretot, perquè ens ma-
tem entre nosaltres des de molt abans
d'Atapuerca. Però home, una miqueta
de respecte per la nostra intel·ligència
sí que caldria, no?

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques perquè
són senzilles i tendres, vol dir que es
pensa que som imbècils. No, escolti, ja

ens pot dir la veritat. Les ar-
mes maten, amb precisió o
sense. I tots ho sabem per-
què fa anys que ens afaitem
(o ens depilem). I, de vega-
des, per no arruïnar una
zona ja prou arruïnada i
per evitar conflictes socials

derivats del no futur, un estat ha de
vendre armes i si cal s'ha de vendre l'à-
nima. I una part de l'opinió pública es-
tarà d'acord amb fer-ho i una altra no.
I vendre armes a un país com l'Aràbia
Saudita és motiu de crítica. Molta.
Però això va amb el sou del polític. La
vida és dura. I la del polític, més.

En tot cas, és millor rebre crítiques
per prendre decisions que poden agra-
dar més o menys que no per intentar
enganyar (molt) la gent amb explica-
cions de nivell de classe dels Dofins.

Publicat a El Nacional.cat

La meva enhorabona
@valtonyc! Avui es con-

firma novament el que ja
sabíem: hi ha països a la UE amb una
idea dels drets civils més sòlida i de-
mocràtica que la que tenen a Espanya.
Llocs on creuen de veritat en drets com
per exemple el de la llibertat d'ex-
pressió.

La lucha entre Cs y PSC
será durísima en el AMB

estas municipales. Cs ha
hecho un buen movimiento con la pla-
taforma, que permite acercarse a cargos
y bases socialistas, como Corbacho.
Pero la polarización indepe va de baja-
da y Sánchez es presidente, factores que
favorecen al PSC.

@apuente

La líder de Ciutadans a
BCN, @CarinaMejias, in-

fla el seu currículum amb
un màster i un postgrau que no ha fet.
Ho destapa @eldiarioes i @neustomas.
I la Universitat de Vic ho confirma. Ella
al·lega que va "delegar" en una perso-
na de Cs passar el currículum a l'Ajun-
tament.

La arrogancia de la iz-
quierda universitaria que

está por encima del bien y
del mal: los que no piensan como ellos
"les han lavado el cerebro". Ellos ponti-
fican con todo descaro y son capaces de
proclamar que Puigdemont es el Che
Guevara del Penedés aunque sea de Gi-
rona! #Catetos.

@XSalaimartin@rafagarridov@toni_comin

per Iu Forn

Armes que maten (però poquet)

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques,

vol dir que es pensa que som imbècils

Frederic Ximeno
El departament d’Ecologia, que té Xi-
meno com a comissionat, ha hagut de

tancar l’àrea de gossos de la Guineueta
només dues setmanes després d’obrir-la

a causa de les ferides que han patit al-
guns gossos. Ara hi farà millores. 

pàgina 8

Policia Nacional
Un jutge investigarà tres policies nacio-

nals, un d’ells cap d’operatiu, per la seva
actuació a l’Escola Àgora durant el 
referèndum de l’1-O. El magistrat 

considera que els agents van colpejar
“de forma indiscriminada” la gent. 

pàgina 10

Festes de la Mercè
Les festes de la Mercè han tornat per se-
gon any consecutiu al Districte. La plaça
Major va acollir entre el 21 i el 24 de se-
tembre els concerts de l’OBC, la Banda

Municipal de Barcelona, l’Orquestra Sim-
fònica i Cor Gran Teatre del Liceu i Vozes.
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Denuncien persecució a un 
activista de Ciutat Meridiana1

2 Nou Barris viu una doble
jornada amb el millor blues

Torre Baró serà el primer barri 
que tindrà bus a demanda

El 42% dels veïns del barri 
de Can Peguera estan a l’atur

El SESE ja coneix el seu 
calendari per a la lliga EBA

El + llegit línianoubarris.cat

3

4
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Les claus
Les millors
perles

Vist al Twitter

@Jaumedebarbens: Ara que tothom en
parlarà pels Emmy, no puc fer més que
recomanar 'The Marvelous Mrs. Maisel'.
De les sèries que millor m'ho he passat.

@QuimTorraiPla: Un cop més, qui va a
buscar la justícia fora de l’Estat espanyol la
troba. Felicitats @valtonyc per seguir sent
un ciutadà lliure a Europa.

#ValtonycTampoc

@elbenegre: L’OMS adverteix que es-
coltar qualsevol de les respostes i men-
tides d’Aznar d’avui pot provocar un atac
de vòmits, mareig i diarrea explosiva. 

#RetornAlPassat #SenyoraMaisel

Els moviments dels partits polítics
catalans a Madrid, un dia després
de la darrera Diada, tornen a evi-
denciar que una cosa és posar-se
la samarreta que toca i aixecar els
braços enmig del poble, plebe,
ciutadania, gent, majoria i l’altra
escoltar i defensar el que diuen.
Mots tan pervertits pels polítics
de classe que em nego a utilitzar-
los per definir el milió de persones
que vam tornar a sortir al carrer
convocats per l’ANC. En diré una
multitud de persones decents i
dignes, unides en un sol crit: ‘Fem
República Catalana’, el motiu de
la convocatòria. Què no han en-
tès? Fem, construïm ara; Repú-
blica, una forma de govern en què
el cap d’estat té caràcter electiu i
no hereditari (o sigui el contrari
d’una monarquia) i Catalana, nos-
tra, lliure, pertanyent a Catalunya
o als seus habitants, no a la me-
tròpolis de Madrid. Junts x Cat i
ERC llegiu-ho a poc a poc. No era
per fer un altre referèndum,
n’hem votat ja dos i el segon amb
sang pel mig. No era per iniciar un
diàleg amb condicions imposades
pel govern de torn espanyol. No
era per cap estatut, ja el van ajus-
ticiar socialistes i populars. No era
pel dret a decidir, ja hem decidit...
Era per la República. Només amb
ella alliberarem els presos polí-
tics, farem tornar els exiliats i po-
drem ésser en pau. Si no volem
que els processistes ens tornin a
entabanar amb discursos abran-
dats i fets porucs és l’hora de crear
una plataforma electoral amb
l’ANC, Òmnium, les CUP, Sú-
mate, CDR, Som Alternativa i els
sindicats, col·legis professionals i
col·lectius socials que vulguin de-
fensar la República Catalana.

Insisteixo
per Joan Xuriach

Negoci o formació?
per David Rabadà

L’actual polèmica dels màsters
universitaris hauria de fer re-
pensar el màster en educació
que els docents han de passar
per exercir de professors a se-
cundària. Molts màsters na-
cionals consisteixen en tres co-
ses, una matrícula molt cara,
una credencial d’assistència i un
treball final per aprovar-lo. En
poques ocasions hi ha exàmens
de coneixements profunds i tot
sembla la dita de pagant Sant
Pere canta. Doncs cal pregun-
tar-se si passa el mateix en el
màster d’educació, és a dir, si
aquest també esdevé un nego-
ci d’algunes universitats. Primer
cal preguntar-se qui imparteix
aquest màster? L’expliquen pro-
fessors bregats en aules de se-
cundària? O altres experts que
poc coneixen els instituts i els
adolescents? Sorprenentment
qui més explica com ensenyar a
secundària no són els seus pro-

fessors sinó persones externes
a les seves aules. El segon que
cal preguntar-se és què s’im-
parteix més en aquest màster?
Si tècniques específiques de
com impartir l’especialitat ob-
jecte del màster o teories gene-
rals i allunyades de les especia-
litats de secundària? També, i
sorprenentment, les teories ge-
nerals hi predominen en detri-
ment de tècniques específiques.
Però el més important que cal
preguntar-se és el següent: com
s’avalua i aprova aquest màster?
Amb exàmens i proves que de-
mostrin els nous aprenentatges
adquirits? O amb treballs i es-
crits que mostren les síntesis en-
tre pràctiques i teories? Doncs
altre cop, i sorprenentment, es
demanen més memòries que no
pas exàmens de nivell. Ara que
cadascú tregui les seves con-
clusions. El màster en educació?
Potser més negoci que formació.

Un pres d’una presó de Florida, als EUA, va assassinar el seu
company de cel·la, li va treure els ulls i es va fer un collaret
amb una de les seves orelles. El pres va ensenyar el penjoll

que es va fer amb l’orella del seu company a altres presos durant
l’esmorzar al menjador. Els ulls els va deixar en una tassa a la cel·la.

El president veneçolà Nicolás Maduro ha rebut fortes críti-
ques després de la difusió de diversos vídeos en els quals
se’l veu menjant carn en un famós restaurant de Turquia,

entre el seu país travessa una greu crisi traduïda en escassetat i
falta de poder adquisitiu per comprar aliments.

Coca-Cola està estudiant entrar al mercat creixent de les infu-
sions de cànnabis. La beguda, que estaria dissenyada per re-
duir inflamacions i dolors, portaria cannabidol (CBD), que és

un dels components presents en el cànnabis però, a diferència del
THC, no és un psicoactiu. És per això que és legal en molts països. 

El preu majorista de la llum ha tocat aquesta setmana un
nou màxim anual, superant de nou els 75 euros per mega-
watt hora. Aquest nou repunt de preus consolida la ten-

dència a l’alça del mercat elèctric. El govern espanyol vol conte-
nir la tendència, però sembla que ho té complicat.

Un veí de Reus ha acceptat una pena de quatre mesos de pre-
só i una multa de 360 euros per amenaçar i injuriar el diputat
de Ciutadans Carlos Carrizosa en un missatge que va publi-

car a través del seu compte de Twitter. El processat no haurà d’entrar
a presó, però la multa no se l’estalviarà.
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HABITATGE4546 euros. Aquest
és el preu mitjà, segons un estudi
recent del portal immobiliari
Fotocasa, d’una habitació de
lloguer a Nou Barris. 

Així doncs, l’estudi, que situa
al voltant dels 500 euros el preu
mitjà d’una habitació de lloguer a
la ciutat, també mostra com Nou
Barris és el segon districte més car
de la ciutat per llogar una habita-
ció. Només a Gràcia, on el preu
mitjà és de 577 euros, és més car
compartir pis. Per sota, Nou Ba-
rris hi té Ciutat Vella (534 euros)
i l’Eixample (520 euros).  Pel que
fa a l’augment interanual, a Nou

Barris els preus de compartir pis
no han augmentat, cosa que sí que
passa a la majoria de districtes.

Aquestes xifres, doncs, de-
mostren com la pressió immobi-
liària del lloguer s’ha traslladat en
els últims temps a les zones més
perifèriques de la ciutat a causa de
la saturació del mercat al centre.

COMPARTIR, ÚNICA OPCIÓ 
L’increment dels preus del llo-
guer ha provocat que molta

gent no tingui cap altra opció
que compartir pis. “El fort re-
punt dels preus del lloguer
està obligant a molta gent a de-
cantar-se per compartir, es-
pecialment a ciutats com Bar-
celona o Madrid, on portem
diversos anys registrant fortes
tensions en els preus que ara
es traslladen als preus dels
pisos compartits”, explica Be-
atriz Toribio, directora d’es-
tudis de Fotocasa.

Nou Barris és el segon districte més car per compartir pis. Foto: Arxiu

Llogar una habitació a Nou
Barris costa gairebé 550 euros
» Segons un estudi de Fotocasa és el segon districte més car 
de la ciutat per compartir pis, només per sota de Gràcia

Ple extraordinari per aclarir
les possibles retallades

POLÍTICA4El Districte cele-
brarà un Ple extraordinari el
pròxim dia 26 de setembre,
forçat pel Grup Demòcrata,
ERC i PSC, per tal que la regi-
dora Janet Sanz aclareixi les
possibles retallades que el dis-
tricte podria patir durant aquest
any i el que ve.

La sessió arribarà després
que al juliol es conegués un do-
cument intern de l’Ajuntament
on es contempla una retallada
de 107 milions a la ciutat, dels
quals 13,3 serien a Nou Barris.
Si es confirmés la retallada, sig-

nificaria que el Districte patiria
una reducció del 30% de la in-
versió, ja que la partida estipu-
lada és de 43,5 milions. 

En el cas del districte, tal
com es detalla en el document
intern municipal, al qual Línia
Nou Barris va tenir accés el pas-
sat juliol, les principals inver-
sions afectades serien el Casal
de Joves de la Prosperitat, la re-
forma de la plaça Sóller, l’Escola
d’Adults de Ciutat Meridiana i
la rehabilitació de la masia de
Can Carreras, on s’ha de fer una
guarderia, i la de Can Peguera.

Tanca per un temps l’àrea 
de gossos de la Guineueta

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
ha decidit tancar l’àrea de gossos
de la Guineueta de forma pro-
visional després que els seus
usuaris denunciessin mancances
en la instal·lació que havien pro-
vocat ferides a uns quants gos-
sos, tal com va avançar Betevé.
L’espai s’havia obert a principis
de mes i ha estat dues setmanes
funcionant.

Ara l’Ajuntament hi farà una
sèrie de modificacions per co-
rregir els defectes. El principal
problema havia estat les reixes
de ferro, amb pedres a dins, si-

tuades a dins el recinte, ja que és
on els gossos s’havien fet mal.
Aquests blocs formats per pedres
i les reixes de ferro serveixen per
redirigir l’aigua de la riera que hi
ha sota el parc. 

Des de l’entitat Espai Gos
també han explicat a Betevé
que els murs que divideixen
l’àrea en tres espais provoca
que els gossos més grans puguin
córrer amb comoditat. Espai
Gos també lamenta que l’Ajun-
tament no els permetés parti-
cipar en el disseny de l’espai en
el seu moment. 

Setembre festiu amb la Festa
Major de Verdum i la Mercè 

CELEBRACIÓ4El barri de Ver-
dum va tancar el passat 23 de se-
tembre una nova edició de la
seva Festa Major, que s’havia
posat en marxa el dia 17.

Al llarg dels set dies el barri va
acollir diferents activitats. La fes-
ta va arrencar amb una sessió de
cinefòrum i va seguir amb la in-
auguració d’una exposició foto-
gràfica i un concert de flamenc. El
cap de setmana, del 21 al 23, es
van celebrar la majoria d’actes,

com ara el pregó, la nit de ball, el
vermut musical o les havaneres.

D’altra banda, Nou Barris
també va ser un dels escenaris,
entre el 21 i el 24 de setembre, de
les festes de la Mercè. Els veïns
van poder gaudir de diferents
concerts. Van actuar la Banda
Municipal de Barcelona, l’Or-
questra, Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya, l’Or-
questra Simfònica i Cor Gran
Teatre del Liceu i Vozes.

Ocupació | Neix Nou Barris Activa
Nou Barris Activa, situat al carrer Vilalba dels Arcs, és el nou espai de Barcelona 

Activa al districte. Ofereix serveis i programes d’ocupació, assessorament en drets
laborals i serveis per a l’enfortiment del teixit comercial, empresarial i l’emprenedoria.

546
euros és el preu mitjà
d’una habitació
en un pis compartit
al districte
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Imputen tres policies per les
càrregues de l’1-O al districte

REFERÈNDUM4El magistrat del
Jutjat d’Instrucció número 7 de
Barcelona ha decidit investigar
tres agents de la Policia Nacional,
un d’ells cap d’operatiu, per la
seva actuació durant el referèn-
dum de l’1-O a l’Escola Àgora.

Pel que fa a l’actuació policial
a l’Escola Àgora, el jutge sosté
que, després que la policia anun-
ciés per megafonia als concen-
trats que començaria a interve-

nir,  els agents van colpejar “de
forma indiscriminada” a les per-
sones que hi havia al centre. “Els
cops, com s’observa a les imat-
ges, van de dalt a baix, pegant
amb força a la zona superior del
cos als ciutadans concentrats”,
afegeixi el jutge, que al mateix
temps especifica que alguns
cops de porra van provocar fe-
rides que van fer que els afectats
necessitessin punts de sutura. 

Agressió feixista a cinc joves
de Nou Barris al metro del Clot
SUCCESSOS4Un grup d’ultres
que tornaven de la manifestació
espanyolista del passat 9 de se-
tembre, que havia tingut el su-
port d’entitats com ara Convi-
vencia Cívica Catalana o Asam-
blea por Tabarnia, van agredir
cinc joves de Nou Barris al me-
tro del Clot.

Des del CDR de Nou Barris, ja
que alguns agredits en formaven
part, van explicar que a banda de
les agressions, els ultres també els
havien insultat amb crits homò-
fobs. Les agressions, amb coces i
cops de puny, haurien pogut ser
més greus si no hagués estat per
quatre Mossos d’Esquadra que en
aquell moment eren al metro

vestits de paisà. Els agents van
poder aturar les agressions i
identificar els responsables de l’a-
gressió. Posteriorment els policies
van recomanar als joves agredits
que presentessin una denúncia
pels fets. 

Després de l’agressió les víc-
times van haver de ser ateses en
un centre d’urgència d’atenció
primària i posteriorment van
presentar les denúncies corres-
ponents.

Abans de l’agressió del Clot,
els mateixos ultres ja havien
protagonitzat incidents al barri
del Poble-sec, on un d’ells tam-
bé va agredir una persona amb
una porra extensible.

HOMENATGE4El Centro Salva-
dor Allende va organitzar el pas-
sat 16 de setembre un acte d’ho-
menatge al cantautor xilè Víctor
Jara i al compositor i director
d’orquestra Jorge Peña Hen, víc-
times de la repressió de la dicta-
dura d’Augusto Pinochet. En-
guany es commemora el 45è ani-
versari de la seva mort després de
ser detinguts i assassinats pocs
dies més tard del cop d’estat que
va enderrocar el govern de Sal-
vador Allende.

L’acte d’homenatge va arren-
car a la pèrgola del parc de Josep
Maria Serra Martí amb diferents
parlaments, mentre que tot seguit
va arribar un dels moments més
esperats de la jornada, el concert
de l’Orquesta Sinfónica Latinoa-
mericana de Niños de la Serena,
fundada pel mateix Jorge Peña
Hen i integrada per 30 nens i ne-
nes. Els seus membres van oferir
un repertori de música tradicio-

nal llatinoamericana. Un dels
moments més emocionants del
matí va ser quan la cantautora
Marina Rosell va improvisar un
homenatge que va fer emocionar
el públic.

Posteriorment, al voltant de la
una del migdia, l’acte es va tras-
lladar al carrer de Víctor Jara, al
mateix barri de Canyelles, on va
tenir lloc l’ofrena floral on hi ha
situada la placa que recorda Jara.

COMMEMORACIÓ DE LA DIADA
D’altra banda, el mateix dia 16 a
la tarda la seu del Districte va aco-
llir l’acte de commemoració de la

Diada, organitzat pel Centre Cul-
tural Els Propis. Hi van ser pre-
sents el president del Parlament,
Roger Torrent i Laura Masvi-
dal, dona de l’exconseller Joa-
quim Forn. Durant el seu parla-
ment, Torrent va remarcar que la
Diada és sinònim de “resistència,
reivindicació i esperança”. Pos-
teriorment  es va hissar la senyera
i els gegants de Nou Barris van
oferir una actuació. També hi va
haver un repertori musical de so-
cietats corals i la Banda Simfònica
Roquetes-Nou Barris. Per acabar,
el Grup de Foc de Nou Barris hi
va posar la pirotècnia.

L’Orquesta Sinfónica Latinoamericana de Niños de la Serena. Foto: Districte

Nou Barris homenatja Víctor Jara
i Peña Hen, víctimes de Pinochet

45
anys fa que Víctor Jara 
i Jorge Peña Hen van 
ser assassinats per la
dictadura de Pinochet
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

L’ICAA ha definit 8 municipis
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona com a prioritaris, amb
els quals ha establert estratègies
de col·laboració en la promoció
d’aquesta mesura de protecció
per aconseguir una llar temporal
per a aquests nens i nenes.
Aquestes poblacions són Barce-
lona, Badalona, Mataró, L’Hospi-
talet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi del Llobregat i
Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una
mesura de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència i alhora un
gest compromès de famílies

que proporcionen un entorn
de comprensió, acompanya-
ment i estima a un infant que ho
necessita durant un temps de-
terminat. Actualment a Cata-
lunya hi ha més de 700 famílies
que acullen més de 900 infants.

Tot i així, encara hi ha infants
que viuen en centres malgrat
que podrien viure en família.
Són grups de germans o in-
fants amb malalties greus i di-
versitat funcional.

La persona o família interes-
sada s'ha d'adreçar a l'Institut Ca-
talà de l'Acolliment i de l'Adop-
ció (ICAA), que té representa-
cions territorials a les ciutats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Amposta, o bé ha de
concertar una cita amb una Ins-
titució Col·laboradora d'Inte-
gració Familiar (ICIF) per co-
mençar el procés.

QUI POT ACOLLIR?
Des del punt de vista legal, els
i les sol·licitants han de complir
els següents requisits: estar en
ple exercici dels drets civils, ser
majors de vint-i-cinc anys i te-
nir com a mínim catorze anys
més que la persona acollida.
Només s'admet l'acolliment per
a més d'una persona en el cas
dels cònjuges o de les parelles
que conviuen amb caràcter es-
table i, en aquests casos, n'hi ha
prou que un membre de la pa-

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

Poden acollir un infant les
persones o famílies que volen
col·laborar amb la cura dels in-
fants que no poden estar amb la
seva família d'origen durant un

temps. Les persones sol·licitants
han de gaudir d'una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps, tenir una actitud edu-
cativa flexible i un entorn fami-
liar socialitzador per a l'infant

acollit, i estar disposades a col·la-
borar amb els professionals tèc-
nics que acompanyen l'acolli-
ment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, inclo-
ent-hi els fills i filles, si n'hi ha,
han d'estar-hi d'acord.

TIPUS I DURADA
Hi ha sis tipus diferents d’aco-
lliment i durada. El primer és l’a-
colliment d'urgència i diagnòs-
tic. Aquest acolliment permet
que l'infant visqui amb una fa-
mília mentre es realitza l'estudi
sobre les circumstàncies que
han aconsellat separar-lo de la
família d'origen. És un tipus d'a-
colliment adreçat a infants de
fins a sis anys. La durada de l'a-
colliment serà el temps necessari
per dur a terme l'estudi de la si-
tuació.

El segon és l’acolliment sim-
ple, al qual l'infant és acollit per
una família amb la finalitat de re-

Es busquen famílies d’acollida
» La Generalitat fa una crida per trobar persones que vulguin acollir nens i nenes

» Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis
de l’àrea

metropolitana
de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 
infants que viuen

en centres malgrat
que ho podrien fer

en família

Pàgines especials
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tornar al seu entorn familiar
abans de dos anys. El tercer, l’a-
colliment permanent, es pro-
dueix quan l’infant és acollit per
una família mentre el seu entorn
familiar d'origen supera els pro-
blemes que poden requerir un

temps més llarg de recuperació.
L'acolliment es preveu superior
a dos anys.

També existeix la possibilitat
d’acolliment de cap de setmana
i vacances, un tipus d'acolli-

ment adreçat a infants majors de
nou anys, els quals estan in-
gressats en centres residencials
i necessiten gaudir d'un am-
bient familiar. L'infant conviu
amb la família col·laboradora
durant els caps de setmana i les
vacances escolars. 

L’acolliment en unitats con-
vivencials d'acció educativa,
per la seva banda, està adreçat
a infants i adolescents tute-
lats, amb necessitats educati-
ves especials, malalties cròni-
ques i/o trastorns de conducta,
i grups de germans que re-
quereixen una atenció més es-
pecialitzada. 

Per últim, l’acolliment per-
manent s’acordarà si es preveu
que el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més fa-
vorable per a l'interès de l'infant
o l'adolescent l'aplicació de l'a-
colliment preadoptiu o quan
aquest no sigui possible. <

4En aquest context, Biblioteques de Barce-
lona ha programat sessions informatives
sobre l’acolliment familiar en equipaments
de la ciutat. Les pròximes sessions tindran
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la
Vila Olímpica el 23 d’octubre, i a la Biblio-
teca Montserrat Abelló de Les Corts el prò-
xim 3 de desembre, a les 19 hores. Així ma-
teix, el conjunt de biblioteques de la ciutat

tenen a disposició de la ciutadania fulletons
informatius sobre l’acolliment familiar. 

A Mataró tindrà lloc una sessió infor-
mativa el pròxim 21 de novembre a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra, també a les 19 ho-
res. I de la mateixa manera, a tots els equi-
paments municipals es podrà trobar infor-
mació sobre aquesta mesura de protecció a
la infància.<

acolliment.gencat.cat

Sessions informatives
» Les biblioteques organitzen xerrades per informar
les persones interessades sobre l’acolliment familiar 

Hi ha sis tipus
diferents

d’acolliment
que tenen

durades diverses

PRIMER PAS
Presentar la sol·licitud d’acolliment i els 
documents requerits a una de les seus 
territorials de l’ICAA o a una Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar.

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

TERCER PAS
Elaboració de l’informe psicosocial, 
el qual descriu les característiques de la família,  
el tipus d’acolliment més idoni i determina 
el perfil de l’infant susceptible de ser acollit.

QUART PAS
Cerca de la família més idònia per a l’infant.

CINQUÈ PAS
L’últim pas consisteix a posar en marxa 
el pla d’acoblament. Es tracta d’un 
procés d’acostament progressiu 
entre l’infant i la família acollidora.

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5

Pàgines especials
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És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

Sorprèn la normalitat amb
què la Marta -un nom fictici- ho
explica. Potser perquè ara és
setembre, i d’això ja fa mig any.
O potser perquè fa dos cursos
que aquests episodis s’han con-
vertit en el seu dia a dia.

Com la Marta, milers de jo-
ves de tot el món pateixen as-
setjament escolar. Recentment,
Unicef ha encès de nou les alar-
mes publicant un informe que
posa noves xifres al problema. El
món sencer se n’ha fet ressò: la
meitat dels estudiants d’entre 13
i 15 anys de tot el món ha patit

algun tipus de violència dels
seus companys d’escola o al seu
entorn, o s’ha vist involucrat
en baralles físiques. Això es
trasllada en 150 milions de joves.

A més, un de cada tres estu-
diants assegura haver patit as-
setjament escolar. 

A Espanya, les xifres són me-
nors: un 16% dels estudiants ha
patit assetjament, situant-se com
el tercer estat -dels que analitza
l’informe- amb menor índex de
violència a l’escola. 

NO ACTUA SOL
A l’altra cara del problema hi ha
l’assetjador, que com asseguren
els experts, no acostuma a actuar
mai sol sinó amb la complicitat
d’un grup, els anomenats ‘obser-
vadors’. De fet, Unicef xifra que
més d’un 30% dels alumnes re-
coneix haver marginat algun dels
seus companys. Les causes, mol-
tes vegades, són els problemes del
mateix agressor que, en comptes
de buscar solucions, els externa-
litza en forma de violència.

Quan l’escola és un malson
» Unicef assegura que un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit assetjament escolar
» Més d’un 30% dels alumnes reconeix haver marginat algun dels seus companys de classe

El ‘bullying’ és un greu problema que acostuma a deixar seqüeles. Foto: Arxiu

CYBERBULLYING4L’assetja-
ment no és només violència
física. Cada cop més, el bull-
ying es trasllada de les aules
a les pantalles. El conegut
com a cyberbullying és un
problema recent -de l’ano-
menada ‘era digital’- però
que s’estén a la mateixa ve-
locitat que avancen les noves
tecnologies. 

La facilitat per atacar des
de l’anonimat, darrere d’un
mòbil, ordinador o tauleta, fa
que molts joves es conver-
teixin en agressors, aprofitant
la sensació d’impunitat que
adquireixen perquè no es

troben cara a cara amb la víc-
tima. En la majoria dels ca-
sos, s’ataca a través de mis-
satges, creant falsos rumors
i estenent-los per les xarxes
socials o publicant fotos de
tercers.

VÍCTIMES VULNERABLES
Alguns estudis apunten que
gairebé la meitat dels joves
han estat víctimes del cyber-
bullying. Els agressors s’a-
profiten dels nens més vul-
nerables: discapacitats, obe-
sos, d’altres col·lectius com les
persones LGTBI o per motius
d’origen o de religió. 

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles

150
milions de joves de tot
el món han patit algun
tipus de violència dels
companys d’escola

Clàudia Ramos Có
BARCELONA
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veïns en línia

Diverses entitats organitzen una jornada per recordar el 10è aniversari de la crisi econòmica

“Controlem les finances”
ECONOMIA/ El 15 de setembre de 2008, fa
tot just 10 anys, la companyia financera
nord-americana Lehman Brothers anun-
ciava la seva fallida i aquest fet, a banda de
generar una onada d’incertesa en l’econo-
mia del país i de la resta del món, es consi-
dera l’inici de la crisi econòmica.

Ara, una dècada després, una quaran-
tena d’entitats que s’agrupen en la plata-
forma Fiscalitat justa han elaborat un
manifest anomenat Prenem el control de les
finances! i durant el passat dissabte 15
també van aprofitar per manifestar-se i dur
a terme diferents activitats.

#10ANYSDECRISIESTAFA
El text comença recordant l’episodi de Leh-
man Brothers, però assegura que una dècada
després ha arribat el moment “d’explicar la
història de la crisi financera mundial des de la
perspectiva de la ciutadania” i de “proposar
solucions comunes positives per donar prio-
ritat a l’interès públic en el futur”. Els signants
del manifest asseguren que el col·lapse de
l’entitat és “un símbol del fracàs d’un sistema
financer desregulat, liberalitzat i intercon-
nectat”, però responsabilitzen també els po-
lítics, tant en els anys anteriors a l’esclat de la
crisi com en l’etapa posterior, en la qual van
imposar “un paquet de mesures d’ajust i aus-
teritat com a resposta”. Això, denuncien, va
suposar “un gran cost” per als ciutadans, ja
que va permetre que les grans corporacions
financeres seguissin controlant els mercats.

Una de les conseqüències, denuncien,
ha estat “un atac total a la qualitat de les nos-
tres vides i a la nostra dignitat”, un fet que ha
generat protestes i propostes de solucions

socials no només a la ciutat i al país, sinó
arreu del continent. Malgrat això, els sig-
nants lamenten que els lobbies financers en-
cara tenen “un accés quasi il·limitat als grans
responsables polítics de la Unió Europea”.

D’aquesta manera, Fiscalitat justa fa una
crida a “desmantellar els grans bancs, acabar
amb l’especulació inútil, introduir una fisca-
litat efectiva i justa al sector financer i em-
prendre inversions públiques en serveis i
infraestructures que millorin la vida i creïn
llocs de treball dignes”. En aquest sentit, re-
clamen “adoptar una nova forma de produir

i reproduir, compartir recursos i riquesa” i
volen que aquest 2018 sigui “un punt d’in-
flexió” i que en els pròxims 10 anys es pugui
“assumir el control de les finances”.

ACTIVITATS I MOBILITZACIONS EL DIA 15
En aquest sentit, el dia 15 es van fer tres ac-
tivitats: a partir de dos quarts de 10 del
matí el Centre Cívic La Sedeta va ser l’esce-
nari de dues taules de treball de forma si-
multània, al migdia es va celebrar una
assemblea de moviments socials i cap a les
set de la tarda va arrencar una manifestació
des de la Delegació de la Unió Europea.

SOCIETAT/Durant el passat mes d’agost, els carrers i les pla-
ces del barri de la Barceloneta es van convertir en l’epicentre
de la lluita veïnal, en diferents manifestacions en les quals
es protestava per “l’estat de degradació” que pateix aquest
històric barri mariner.

La primera d’aquestes va ser dijous 2, i com va explicar
l’Associació de Veïns de la Barceloneta en un comunicat, va
ser per “explicar i iniciar una acció reivindicativa per fer front
a l’incivisme davant la inoperància de l’Ajuntament”. Sor-
tint des de la plaça del Mar, diferents membres de l’AV van
repartir uns 2.000 fulletons impresos en sis idiomes als tu-
ristes on es podia llegir “Benvinguts a la Barceloneta, el ba-
rri mariner de Barcelona. Volem que la gaudeixis. Ajuda’ns
a conservar la seva essència. Gràcies. Ah! I quan hagis de
marxar, no oblidis les teves pertinences”.

Aquesta, però, no va ser l’única protesta. De forma or-
ganitzada i continuada, grups de veïns van concentrar-se
també per mostrar el seu rebuig contra la turistització i con-
tra la pèrdua de veïns (el dia 12, a la platja de la Barcelo-
neta), contra la inseguretat, els robatoris i la venda ambulant
(tot just una setmana després, als dos accessos al barri) i
contra l’incivisme (la més nombrosa, el dia 29, en una pro-
testa que va reunir mig miler de persones i en la qual es
va tallar un dels accessos a la ronda del Litoral).

Un agost de protestes: els veïns de la
Barceloneta denuncien l’estat del barri

“Hi ha hagut protestes
arreu d’Europa, però els
‘lobbies’ encara tenen
molt accés als polítics”

CONDOL/El passat dilluns 10 va morir Joan Balañach, un
històric activista veïnal del barri de la Sagrada Família (un
dels grans eixos de la seva feina era l’encaix del turisme
a la ciutat), i que des de fa uns anys ocupava la vicepre-
sidència segona de la FAVB. Balañach combinava aquest
càrrec amb la vicepresidència del Consell de Turisme i Ciu-
tat, un organisme consultiu de l’Ajuntament.

Poc després de conèixer-se la notícia, les reaccions i
les mostres de condol van omplir les xarxes socials. L’al-
caldessa Ada Colau va assegurar que “el recordarem a peu
de carrer, defensant el dret a l’habitatge i a un urbanisme
democràtic”. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, l’exre-
gidora de la CUP, María José Lecha o associacions de veïns
com les del Poblenou, Clot-Camp de l’Arpa o Fem Sant An-
toni també van voler honrar la seva memòria.

Mor el vicepresident 
de la FAVB, Joan Balañach
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IMMIGRACIÓ/ La plataforma
Obrim Fronteres va tornar a alçar
la veu contra les devolucions ex-
prés a Ceuta. El passat dimecres
5, l’entitat va organitzar diferents
concentracions davant d’orga-
nismes representatius.

En el cas de Barcelona, la
protesta es va desenvolupar al
davant de la delegació de la Unió
Europea (al número 90 del pas-
seig de Gràcia) on, sota el lema
Cap persona no és il·legal, van
mostrar el seu rebuig a aquestes
devolucions. Paral·lelament, va
haver-hi concentracions a ciutats
de l’Estat espanyol com Madrid,
Granada, Jerez, Ciudad Real o
Santander, entre altres.

Obrim Fronteres
protesta contra les
devolucions exprés

ECONOMIA/ A mitjans del mes de juliol,
la FAVB va reaccionar a les informacions
que van publicar diversos mitjans (entre
ells, aquest) sobre les possibles retallades
d’inversions i despeses municipals que ja
estaven pressupostades. I ho va fer per
demanar “claredat” sobre aquestes polè-
miques notícies.

En un text publicat al seu portal web el
16 de juliol, la federació lamentava que a
les darreres legislatures la ciutat havia vis-
cut “un llarg període de retallades i enda-
rreriment d’inversions” i mostrava la seva
preocupació perquè, si es complissin les
informacions, “suposaria un greu incom-
pliment dels compromisos amb la ciutat”.

La FAVB assegura que està lluitant
amb les associacions veïnals dels barris

per “tirar endavant temes endarrerits”, al-
guns dels quals, detallen, es remunten a
l’any 2010.

Per això, van reclamar al govern d’Ada
Colau que, enlloc de “desmentits indefinits
per part de representants de l’equip de go-
vern”, ofereixin de forma pública “una in-
formació detallada i raonada de l’estat dels
projectes pendents que permeti conèixer
quina és la situació real”, que presentin
“una explicació detallada dels nivells de
despesa i ingressos” i que celebrin “ses-
sions informatives als districtes que per-
metin analitzar el grau de compliment
dels plans d’inversió municipal”. La federa-
ció conclou el text assegurant que la ciutat
té “un deute amb molts barris” i que ha de
fer el possible per saldar-lo.

La FAVB demana “claredat” al govern 
de Colau davant les possibles retallades

ASSEMBLEA/ El passat dime-
cres 5 es va celebrar la primera as-
semblea del mes de Fem Sant
Antoni, una trobada que va girar
al voltant de dos grans temes: el
turisme i l’habitatge. Amb la pro-
blemàtica de la gentrificació cada
cop més present al barri, l’entitat
va organitzar, al seu local del nú-
mero 66 del carrer Calàbria, un
punt d’informació als veïns sobre
temes d’habitatge (cap a quarts
de sis de la tarda), mentre que
dues hores més tard es va posar
en marxa l’Assemblea Oberta.

En una piulada, Fem Sant
Antoni va explicar que estan pre-
parant-se per a una “tardor ca-
lenta” en aquest àmbit.

Fem Sant Antoni
parla sobre turisme
i habitatge

REIVINDICACIÓ/ La lluita i la
reivindicació per unes pensions
dignes va viure un nou episodi el
passat dia 10 a la ciutat. La plaça
Urquinaona es va convertir en l’e-
picentre d’una nova protesta de
Marea Pensionista, que va tornar
a reunir centenars de persones
que reclamen al govern central
que blindi el sistema públic de
pensions.

Com és habitual, aquesta no
serà l’única manifestació dels
pensionistes durant el mes, ja que
en tenen previstes més els dies 15
(al davant de la seu de la Comis-
sió Europea) i el 25 o el 26 (encara
per determinar) al davant del
Parlament, a la Ciutadella.

Marea Pensionista
es manifesta a la
plaça Urquinaona

Un ‘tsunami’ veïnal per denunciar 
que “Barcelona no funciona”

REIVINDICACIÓ/ Prop d’un miler de perso-
nes es van manifestar el passat dissabte 15
pel centre de la ciutat sota el lema Tsunami
veïnal. Barcelona no funciona. Les seves rei-
vindicacions abordaven assumptes com l’in-
civisme i la inseguretat amb els quals han de
conviure en alguns dels barris.

La marxa, que va començar a la Via Laie-
tana i va dirigir-se cap a la plaça Sant Jaume,
estava convocada per una vintena d’associa-
cions de veïns de barris com el Gòtic, el Raval,
la Barceloneta, el Poblenou, el Poble-sec, el
Fòrum o Nou Barris (la FAVB, per la seva
banda, no hi va donar suport de forma pú-
blica) que en un manifest publicat dies abans
denunciaven “la degradació, a causa de la
permissivitat i l’absència d’accions específi-
ques per part de l’Ajuntament”. Represen-
tants de partits polítics de l’oposició, com la
candidata a l’alcaldia del Partit Demòcrata,

Neus Munté, o l’actual número 1 de Ciuta-
dans, Carina Mejías, van formar part de la co-
mitiva, mentre que el regidor socialista i
exmembre del govern municipal, Jaume

Collboni, va mostrar el seu suport a la mani-
festació en un tuit. 

Tot i això, dies abans els manifestants van
voler remarcar que la marxa no era “un acte
contra Colau”, sinó “un acte de reclamació per

trobar solucions immediates”. També van
voler deixar clar el caràcter apolític (van ad-
vertir que si detectaven accions partidistes
polítiques per part d’algun grup, se’ls convi-
daria a abandonar l'acte) i inclusiu de la ma-
nifestació.

A la pràctica, deien que la degradació de
la ciutat es tradueix en “incivisme, botellón,
venda il·legal, narcoactivitat, baralles al carrer,
pisos turístics il·legals, bicitaxis o grups orga-
nitzats de lloguer de bicicletes que no com-
pleixen les normatives, entre moltes altres” i
van reclamar al govern d’Ada Colau “que co-
menci, d’una vegada per totes, a fer la seva
feina, que es facin complir les normatives”. 

Una altra reclamació que apareixia al ma-
nifest i que també va ser una de les constants
de la manifestació va ser la seguretat i la ne-
teja de l’espai públic, demanant més presèn-
cia de Guàrdia Urbana i Brigades de Neteja.

La concentració
va arrencar a la Via 
Laietana i va arribar 

fins a la plaça Sant Jaume
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ACTIVITATS4Els mercats de
Nou Barris han arrencat amb
força després de les vacances
d’estiu. El de la Mercè va acollir
el passat 22 de setembre un acte
de celebració en el marc de les
festes de la patrona de la ciutat,
que dona nom a aquest equi-
pament del barri del Turó de la
Peira.

L’acte, que va arrencar a les
dues del migdia, va consistir en
l’actuació d’un grup de salsa i en
la degustació d’una vedella ros-
tida, un clàssic de les activitats
gastronòmiques que sovint or-
ganitzen els comerciants. La
combinació de música i menjar
va aconseguir que els clients del
mercat gaudissin d’un acte que
va reunir força gent. NIT DE TAPES

D’altra banda, el pròxim 6 d’oc-
tubre arribarà una nova edició
de la Nit de Tapes del Mercat de
Canyelles, que arrencarà a les
vuit del vespre i s’allargarà fins
a les 12 del migdia.  

Al llarg del vespre el públic
podrà gaudir de diferents acti-
vitats mentre tasta les tapes que

oferiran els comerciants. Hi hau-
rà un sorteig de 300 euros en
vals de descompte i l’actuació del
DJ Ivan Uriach. Els tiquets per
participar en el sorteig es re-
partiran amb cada tapa que es
demani fins que s’exhaureixin les
existències. El mercat, doncs, es
convertirà en l’epicentre gas-
tronòmic del barri.

La Nit de Tapes es farà el 6 d’octubre. Foto: Mercat de Canyelles

Música i vedella al Mercat de 
la Mercè i tapes al de Canyelles

Model Comercial | Àrees de Promoció Econòmica
La tramitació del projecte de llei de les Àrees de Promoció Econòmica (APE), un model comer-

cial que preveu la creació d’entitats de col·laboració publico-privada, ja està en marxa. La conse-
llera d’Empresa, Àngels Chacón, ho va anunciar en una reunió amb  la Unió d’Entitats de Retail. 

Durant la Nit de Tapes
del Mercat de Canyelles
se sortejaran 300 euros
en vals de compra

La literatura i el comerç, 
de la mà en un nou certamen

CULTURA4La Fundació Barce-
lona Comerç va posar en marxa  a
finals d’agost el concurs ‘Lletres al
Comerç’, un concurs que aposta
pels relats literaris amb el comerç
de la ciutat com a protagonista.

En el concurs hi pot participar
tothom que ho desitgi. Es tracta
de presentar un relat amb el co-
merç com a eix central. Totes les
històries han de tenir un comerç
dels 22 eixos comercials de Fun-
dació Barcelona Comerç com a fil
conductor. L’escrit també ha de
contenir una paraula clau pro-
cedent de l’obra de Santiago Ru-

siñol ‘L’Auca del Senyor Esteve’,
ja que enguany es compleixen 111
anys de la seva publicació. Les
obres poden ser reals o de ficció
i cal que siguin inèdites i escrites
en llengua catalana. La data límit
d’entrega és el 30 de setembre.

El president de la Fundació
Barcelona Comerç, Salva Ven-
drell, ha afirmat que aquesta
iniciativa, emmarcada l’Any del
Comerç i la Cultura, “posa el co-
merç al centre d’una nova expe-
riència literària a la recerca de
nous talents, escriptors o va-
lors consolidats”.



Esports
El primer partit del SESE a 

EBA al Virrei Amat serà el dia 29

El pròxim dissabte 29 serà un
dels dies més importants de la
història del SESE. El conjunt de
Vilapicina afrontarà el primer
partit a casa en la seva primera
participació a la lliga EBA d’a-
questa temporada 2018-19. El ca-
lendari va voler que el primer ri-
val dels homes de Carlos Espona
sigui un equip contra qui el SESE
ja s’havia enfrontat la tempora-
da passada a Copa Catalunya, el
Martinenc Bàsquet. 

Aquest partit, corresponent a
la segona jornada del grup C-B de
la categoria més baixa del bàs-
quet estatal, es posarà en marxa
a un quart de set de la tarda i farà
que les graderies del pavelló Vi-
rrei Amat s’omplin per començar
a gaudir d’una temporada que
promet emocions fortes.

La plantilla que dirigeix Car-
los Espona és pràcticament la
mateixa que va aconseguir la
fita històrica de l’ascens, amb el
reforç d’Albert Montalvo, que ja
té experiència a la categoria des-
prés de jugar-hi la temporada
passada amb el CB Roser.

Després d’aquest partit, el
calendari portarà l’equip blau a la
pista del JAC Sants (el diumen-
ge 7 d’octubre), a rebre la visita del

CB Mollet (el dissabte 13) i a
viatjar a la pista del CB Alfindén
de Saragossa (el dissabte 20).

El SESE voldrà començar a
sumar victòries aviat per oblidar
les primeres desfetes en els pri-
mers partits oficials de la tem-
porada, els de la Lliga Catalana
EBA. L’equip va estar a prop de
la victòria en els dos partits, con-
tra el Martinenc a casa (68-70) i
a la pista del JAC (67-61).

» El conjunt de Carlos Espona rebrà la visita del Martinenc Bàsquet
» L’equip va perdre els dos partits de la prèvia de la Lliga Catalana EBA

El pròxim combat de Sandor
Martín serà a les Arenas

BOXA4Dissabte, 24 de novem-
bre. Cúpula de l’Arenas de Bar-
celona. Aquest és l’espai escollit
per al pròxim combat de Sandor
Martín, una lluita de cinc estre-
lles que l’enfrontarà contra un
dels grans noms de la boxa ar-
gentina, Mauro Godoy. Amb el
sobrenom El Rayo, el púgil de
Neuquén té un registre de 30 vic-
tòries, un empat i tres derrotes,
tot i que només ha pogut guanyar
un dels seus quatre darrers en-
frontaments. La vetllada, a més,
significarà el retorn del noble
art al recinte després de 47 anys.

Martín tornarà a lluitar a casa
seva després de gairebé un any i
mig sense fer-ho. L’últim combat
del púgil de la Prosperitat a Bar-
celona va ser el 10 de juny de l’any
passat, quan va derrotar el fran-
cès Chaquib Fadli per KO tècnic
a la Vall d’Hebron.

La vetllada, organitzada per
BCN Boxing Nights, també in-
clourà combats com Iván To-
más contra Steve Suppan o Fran-
cis Morales contra Carlos Cues-
ta. L’organització assegura que la
venda d’entrades està funcio-
nant d’allò més bé.

La Monta es prepara per a 
un mes d’octubre exigent

Tres partits a casa i
dos a domicili. La
Monta de Toni Pérez
i Tato Burgada s’ha

marcat com a objectiu obtenir
bons resultats en un mes d’oc-
tubre exigent per superar un
inici de temporada irregular en
el qual l’equip ja ha deixat esca-
par punts del Municipal de Nou
Barris, que tradicionalment ha
estat un fortí.

D’aquesta manera, el calen-
dari immediat del conjunt de la
Prosperitat farà que tanquin el
mes a Cornellà, al camp de la UE

Sant Ildefons, el pròxim diu-
menge 30 a les 12 del migdia. 

Quan ja s’hagi girat la fulla del
calendari, l’equip afrontarà dos
partits consecutius a casa contra
dos dels candidats a lluitar per
ser a la zona alta; el primer serà
contra l’Andorra el dia 7, mentre
que una setmana més tard la
Monta rebrà el Manresa.

L’únic desplaçament de l’oc-
tubre serà curt, a la Verneda, per
jugar contra el Júpiter, mentre
que el darrer partit del mes que
ve serà a la Bombonera contra
l’EFAC Almacelles.

Motociclisme | Rins, a punt de superar la xifra dels 100 punts
Àlex Rins és a punt de superar una fita que no havia aconseguit en els seus dos primers
anys al mundial de MotoGP: superar els 100 punts a la classificació. El pilot de l’equip

Suzuki tindrà tres ocasions per fer-ho durant l’octubre: a Tailàndia, el Japó i a Austràlia.

Passi el que passi, el curs serà inoblidable. Foto: SESE

Pau Arriaga
VILAPICINA

L’Indoor Mundial Barcelona
torna a passar pel districte

TRIAL4La plaça Major de Nou
Barris va tornar a ser l’epicentre
de la celebració d’una nova edi-
ció de l’Indoor Mundial Barcelo-
na de bike trial. El passat dissabte
15, l’espai va tornar a omplir-se de
tota mena d’obstacles i rampes
que els participants de la prova
havien de superar.

Sis riders (dos catalans, un es-
panyol, un italià, un britànic i un
txec) van competir per disputar-
se la corona d’una prova que, una

vegada més, va reunir desenes
d’aficionats a les bicis i als esports
urbans a l’espai que hi ha davant
de la seu del Districte.

La cita va començar amb la
fase prèvia, en la qual tots els
competidors havien de comple-
tar cadascuna de les zones en un
màxim de set minuts. Domènec
Lladó i Vaclav Kolar van ser els
millors de la preliminar i van ac-
cedir a la gran final, que va guan-
yar el rider català.
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Llibres Teatre

Fa des del 2013 que no treuen disc.
Cinc anys després, el pròxim mes d’oc-
tubre publicaran Som. Els Pets tornen
perquè després de 33 anys encara te-
nen ganes de fer música. I perquè, en
paraules del seu cantant, Lluís Gavaldà,
no només són ells tres, sinó que la ban-
da és una “entitat col·lectiva, amb una
lectura de grup, societat i país”.

Música

Som
Els Pets

Presos fotografien presos
La Sala Montserrat Roig del Centre Cívic Pati Llimona de Bar-
celona mostra fins al 28 de setembre el resultat d'una expe-
riència fotogràfica diferent, protagonitzada i creada per re-

clusos de presons catalanes. Es titula Adentro: Presos fotogra-
fien presos i és una iniciativa de Ruido Photo, una organitza-
ció no lucrativa amb seu a la capital catalana que és un dels
grans referents de la ciutat en fotografia documental i social.
Es tracta d’una mostra fotogràfica des de l’interior d’una pre-
só, un recull de retrats fotogràfics realitzats pels propis pre-
sos que expressen el que significa viure privat de llibertat.

S C H W A R Z E N E G G E R
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor d’èxit mundial
També és empresari, polític i culturista

Una nova edició de l’Arnold Classic
Arriba a l’Hospitalet entre el 28 i 30 de setembre

L’actor mostra el seu entrenament
Es prepara per tornar a interpretar Terminator

QUÈ HA FET?

El primer llargmetratge estrenat a la
gran pantalla d’aquesta directora bar-
celonina està rebent grans elogis per
part de la crítica. Explica la història de
quatre joves que viatgen fins a Berlín
per visitar un amic comú que viu i tre-
balla a la capital alemanya, però tro-
ben que el seu col·lega, Comas, no els
rep com tots ells haurien esperat.

Pelis i sèries

Les distàncies
Elena Trapé

| Shadow of the Tomb Raider
Des de fa uns dies ja està al mercat l’última entrega de les

aventures de la intrèpida arqueòloga i aventurera Lara Croft.

Els estranys trasllada el lector a la Solso-
na de la guerra carlina l’any 1937. Un
jove prussià travessa els Pirineus però
un malentès el deixa encallat en una
ciutat ruïnosa i desconcertant. 

Garrigasait va guanyar el premi
Òmnium a la millor novel·la en català
del 2017, amb personatges excèntrics a
cavall de l’humor i la tragèdia.

Els estranys
Raül Garrigasait

Si tinguéssim més coca et demostraria
com t’estimo és una inusual i agra co-
mèdia romàntica que parla sobre l’a-
mistat, l’amor i la por. Adaptació de l’o-
bra del dramaturg irlandès John O’Do-
novan, explica la història de dos amics
que es queden atrapats en un terrat.

La podeu veure al Teatre Tantaran-
tana de Barcelona.

Si tinguéssim més coca...
Alberto Díaz

Viu en línia
No t’ho perdis

Els fans de l’actor que va donar vida al mític Termina-
tor podran veure Arnold Schwarzenegger en perso-

na entre el 28 i el 30 de setembre al Recinte Firal
Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. El motiu serà
la celebració de l’Arnold Classic Europe, una cita

que mostrarà principalment exhibicions de body-
building però que també deixarà el seu espai a al-
tres disciplines com la capoeira, el freestyle ska-
ting o esports de combat com el judo o el taek-
wondo. A més, els assistents podran participar
en seminaris i classes magistrals sobre temàti-
ques esportives. Schwarzenegger, que serà per

segon any consecutiu el padrí d’aquest esdeveni-
ment,  es troba actualment immers en durs entre-
naments físics per tornar a interpretar Terminator
en la nova saga de la pel·lícula. Els vídeos de la in-
tensa rutina d’exercicis que segueix l’actor als seus

71 anys s’han fet virals a les xarxes socials.  

Famosos

QUI ÉS?
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Viu en línia

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE
19:00 Segona sessió de les tardes de cinefòrum

organitzades per l’Institut Mental. Es veurà
una pel·lícula i es farà un debat després del
visionat. / Espai Jove Les Basses. 

TOTS ELS DILLUNS
17:30 Des del passat dia 10 està en marxa el ta-

ller el curs de Teatre comunitari que s’allar-
garà fins a principis del mes de desembre. Ac-
tivitat gratuïta, cal inscripció prèvia. / Centre
Cívic Zona Nord.

DIMARTS 9 D’OCTUBRE
17:00 A partir del dia 9 del mes que ve, la pro-

fessora Ana María Beaulieu s’encarregarà de
coordinar el taller Pintura i dibuix I, que s’a-
llargarà fins a mitjans de desembre. / Centre
Cívic Torre Llobeta.

FINS AL 28 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra La Titellada, una exposició
que ajuda a escalfar motors de cara a la tretx-
zena Mostra de Titelles de les Roquetes. / Cen-
tre Ton i Guida.

FINS AL 29 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra Cartells culturals de Catalunya
1975 - 2000. Els organitzadors diues que és
un repàs per 25 anys d'agitació cultural a casa
nostra. / Centre Cívic Zona Nord.

TOTS ELS DIMECRES
17:30Des del passat dia 12 està en marxa el ta-

ller Moviment en família, pensat per a pares
i mares de nens que tinguin entre un i mig i
quatre anys. / Centre Cívic Can Basté.

DIJOUS 11 D’OCTUBRE
18:00 Fuig, bèstia, una narració de Mon Mas, serà

una de les primeres propostes de la tempo-
rada de tardor en el cicle de tardor Lletra pe-
tita - Sac de rondalles. / Biblioteca Vilapicina
i la Torre Llobeta.

DIUMENGE 7 D’OCTUBRE
12:00 Partit de  futbol corresponent a la sise-

na jornada del grup 2 de la Primera Catala-
na entre la Monta i l’FC Andorra. / Municipal
de Nou Barris.

En Patufet ens explica totes les seves
entremaliadures en aquesta narra-
ció que coordinarà Albert Estrengre. /
Biblioteca Les Roquetes.

Albert Estrengre coordina 
la narració ‘Entremaliadures’
Dimarts 23 d’octubre a les 18:00

La professora Amparo Martí s’enca-
rregarà de les cinc sessions d’aquest
curs de cuina vegetariana. El preu to-
tal del taller és de 48 euros. / Centre
Cívic Can Basté.

Cinc sessions per descobrir les
opcions de la cuina vegetariana

Dijous 27 de setembre a les 19:30

Chris OM serà l’encarregat de dirigir una
adaptació d’un dels darrers grans
èxits del teatre de casa nostra, l’obra
Art, de Yasmina Baeza. / Centre Cívic
Can Verdaguer.

Can Verdaguer acull una
adaptació de la popular ‘Art’
Dissabte 20 d’octubre a les 20:00

Partit de bàsquet de la segona jorna-
da del grup C-B de la lliga EBA entre
el SESE i el Martinenc Bàsquet. / Po-
liesportiu Virrei Amat.

El SESE debuta a casa a
EBA rebent el Martinenc

Dissabte 29 de setembre a les 18:15

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Nou Barris

esquerrabcn.cat/districtes @ERC9b facebook.com/erc9b

Esquerra Republicana ha im-
pulsat, juntament amb altres
grups de l'oposició, plens ex-
traordinaris de districte du-
rant aquest mes de setembre
perquè el govern municipal
doni explicacions de les reta-
llades previstes en inversions
als barris. Els republicans de-
nuncien la manca de trans-
parència de l’actual govern
municipal a l'hora d'explicar
la situació econòmica a la
ciutat.

Al districte de Nou Barris,
el ple extraordinari ha estat
impulsat per Esquerra Repu-
blicana, Grup Demòcrata i el
PSC. El president del grup

municipal d'ERC a l'Ajunta-
ment de Barcelona, Alfred
Bosch, ja va avisar el mes de
juliol que les retallades pre-
vistes pel govern de Barce-
lona en Comú afectaran
inversions en escoles bressol
(com la de Raval, Teixonera o
Casernes), escoles d'educa-
ció primària o equipaments
de barri. De fet, els republi-
cans ja van forçar la convoca-
tòria d'un ple a l'Ajuntament
de Barcelona el mes de juliol
perquè el govern informés de
totes les inversions que es
veuran afectades.

Bosch va explicar, també,
que el govern municipal ha

donat instruccions a tots els
districtes de la ciutat de reta-
llar la despesa corrent en un

5%, la qual cosa afectarà el
dia a dia dels veïns i veïnes.
Durant aquest mes de se-

tembre es faran plens ex-
traordinaris als deu districtes
de la ciutat.

ERC impulsa un Ple extraordinari per debatre
la retallada d’inversions a Nou Barris

Construïm la capital 
de les persones!

Històricament, Barcelona ha
estat capaç de liderar grans re-
volucions quan, de forma ob-
jectiva, no li tocava. Vam
liderar el comerç a tot el Medi-
terrani sense disposar d’un
port natural. Vam fer una revo-
lució industrial sense matèries
primeres com el ferro o el
carbó. O més recentment,
hem estat capaços d’organit-
zar els millors Jocs Olímpics de
la història sense tenir un estat
al darrere ni grans injeccions
econòmiques.

Per què ho hem pogut fer?
Per la gent. Quan hem estat ca-
paços de sumar l’esforç i el ta-
lent de les persones, i hem
actuat col·lectivament amb un
mateix objectiu, hem fet coses
increïbles. Aquesta és l’autèn-

tica fórmula barcelonina i és al
que hem de seguir aspirant
com a ciutat. Avui, Barcelona es
troba en una nova cruïlla. La
ciutat té problemes greus com
l’accés a l’habitatge, l’expulsió
de veïns i veïnes de casa seva,
un model turístic per redefinir,
problemes amb la gestió de
l’espai públic o la necessitat
d’apostar per noves infraes-
tructures de transport. 

Ara cal fer un nou pas enda-
vant, i estem preparats per li-
derar el canvi que Barcelona
necessita. Un canvi que s’ha de
liderar des d’una perspectiva
d’esquerres i sobiranista, com
són la majoria de barcelonines
i barcelonins. I que s’ha de fer
a partir d’un projecte de ciutat
sòlid i il·lusionant. Des de l'opo-

sició hem aconseguit coses
que semblaven impossibles,
com el tancament de La Model,
l'arribada del Metro als barris
de la Marina o la implantació de
la T-16 de transport gratuït per
als nois i noies de fins a 16
anys.

Oferim un projecte que no
es basi en un nom o en una as-

piració política, sinó que posi
totes les persones al centre.  Un
projecte que no oblidi que Bar-
celona és la capital d’un país
que vol esdevenir república, i
que tingui present al mateix
temps que el millor que podem
fer per consolidar la República
és centrar-nos en la ciutat i ofe-
rir una proposta il·lusionant.

Durant els pròxims mesos
anirem detallant els pilars d'a-
quest projecte per a una Barce-
lona capital de les persones. Us
convido a descobrir-lo amb nos-
altres.

Alfred Bosch
Candidat a l'alcaldia de

Barcelona per ERC
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