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“El porno és ciència-ficció pura i
dura”. Així de contundent es
mostra Elena Crespi, psicòloga i
sexòloga, que afegeix que “si tin-
guéssim clar que és ficció no hi
hauria cap problema”. Yaiza Re-
dlights, portaveu del Saló Eròtic,
va més enllà i explica que “no sa-
bem distingir si allò que veiem és
cert o no, si ens estan enganyant”.
La qüestió és que, actualment,
molts nois i noies aprenen el que
saben sobre sexualitat a través de
les pel·lícules pornogràfiques.
Així ho denuncia el vídeo de pro-
moció que ha elaborat aquest
any el Saló Eròtic.

Des de la seva experiència,
Crespi assegura que, a diferència

de generacions anteriors, els ado-
lescents actuals tenen molt més
accés a la pornografia. Això im-
plica que molts d’ells, quan es dis-
posen a mantenir la primera re-
lació sexual amb una altra per-
sona, tenen molta informació.
Però com ella apunta, el proble-
ma és que el porno “ens ha mal
ensenyat” el que sabem sobre
sexe i això provoca confusions.

Lourdes Esteve, infermera que
treballa en un punt d’informació
de salut jove a l’àrea metropolita-
na, explica que, en les seves pri-
meres relacions, que en molts ca-
sos comencen amb 15 anys, els
nois i les noies “repeteixen els mo-
dels que han vist a les pel·lícules”.

REFERENTS MASCLISTES
El problema és que, com denun-
cia el vídeo del Saló Eròtic, la por-
nografia actual mostra rols mas-

clistes amb pràctiques atlètiques
impossibles de reproduir, on s’in-
visibilitza la dona, que és un sim-
ple instrument dedicat a pro-
porcionar plaer a l’home. Un
dels casos més evidents, com de-
nuncia Redligths, és el del porno
lèsbic, que està pensat perquè el
consumeixin els homes i que no
excita les dones.

Els homes, a més de repetir
els patrons masclistes en les se-
ves relacions, també agafen com
a referent l’actitud dels actors
porno i, com explica Crespi, es
pensen que han de tenir erec-
cions que duren moltes hores i
que han de tenir l’orgasme en el
moment just, cosa que “de cap
manera ha de ser així”. De fet, ella
mateixa adverteix que “hi ha
molt consum de Viagra entre
joves, sense que ho necessitin”,
per complir amb aquesta imatge.

Una assignatura pendent
» La sexualitat encara és un tema tabú que molts adolescents aprenen a través de la pornografia

» Els experts consideren que això provoca comportaments masclistes i que cal educar a casa

Pau Massip
BARCELONA

El porno “ens ha mal ensenyat” el que sabem sobre sexe, alerten els experts. Foto: Pexels

FAMÍLIA4Tots els experts
coincideixen en dos punts.
Primer, que l’educació sexual
no s’hauria de començar a
tractar a l’adolescència, quan
els fills i filles ja van a l’institut,
sinó des de ben petits. I, segon,
que els pares són els primers
responsables sobre la qüestió.
Així ho explica Lourdes Este-
ve, infermera d’un punt d’in-
formació de salut jove, que
diu que “la societat hauria de
tenir clar que l’educació sexual
comença a casa, a la primera
infància”.

La psicòloga i sexòloga Ele-
na Crespi, que ofereix tallers so-

bre sexualitat a instituts, con-
sidera que s’hauria de treballar
des del parvulari com qualsevol
altra assignatura, però afegeix
que, del que es tracta, és de fo-
mentar l’autoestima i el sentit
crític perquè es puguin “des-
envolupar relacions saludables
en tot”, també en el sexe.

Per la seva experiència, Es-
teve diu que “no hem evolu-
cionat com a pares” i que molts
adolescents reconeixen que
els seus pares no volen parlar
de sexe. A més, deixa clar un
punt: “Tots els nois i noies, arri-
bats a certa edat, experimen-
taran vulguin o no els pares”.

Treballar l’educació sexual 
a casa i des de ben petits
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Difusió controlada

Xarxa 9 Barris Acull
La Xarxa 9 Barris Acull ha organitzat una

nova edició de les Jornades 9 Barris
Acull. Enguany la temàtica escollida ha

estat la lluita contra la discriminació. Els
estereotips, la diversitat religiosa i l’edu-

cació van ser qüestions que es van tractar.
pàgina 12

CF Montanyesa
L’equip de la Prosperitat ha obtingut els

seus millors resultats en aquest tram
inicial de la primera volta d’ençà que va

canviar d’entrenador. Amb Dani An-
dreu, la Monta ha guanyat dos partits i

n’ha empatat tres en poc més d’un mes. 
pàgina 22

Comerç Trinitat Nova
L’Associació del Comerç i les Empreses

de Trinitat Nova ha rebut recentment el
premi ‘Win-Win’ en la categoria de ‘Va-
lors Socials’. Es tracta d’un guardó que
concedeix la Universitat Abat Oliva per

reconèixer la responsabilitat social. 
pàgina 18

La lupa

per Francesc Reina

La química de la raó

Conec persones que prefereixen no be-
sar per raons sanitàries, i on les abra-
çades no formen part del seu codi cul-
tural quotidià. Com escrivia el vell poe-
ta Mario Benedetti, prefereixo l'estu-
pidesa d'un enamorament a la difi-
cultat per manifestar el que sento. Cal-
drà aprendre a estimar-nos? La nos-
tra cultura s'ha construït al voltant del
conflicte entre el dolor i el plaer.

Una de les comeses de la neuro-
ciència resideix en informar-nos sobre
el que passa al nostre or-
ganisme. Ens mostra el tre-
ball de certes hormones
per procurar-nos benestar
i ajudar-nos a regular les
nostres conductes: grans
possibilitats de treballar
amb predisposició per con-
ciliar, per evocar records feliços i
adoptar actituds positives... Media-
dores de l'equilibri, la dopamina, l'o-
xitocina, endorfines i serotonines for-
men el conegut quartet de la felicitat,
i al costat d'aquestes, una gran casca-
da d'obreres amb el mateix objectiu.
Quan la química interna funciona bé,
sorgeix el plaer de la tranquil·litat i la
bellesa; potser tot influeixi per tenir
més salut. S’ha detectat un cert grau de
relació entre la bellesa i la salut a tra-
vés de l'harmonia.

Avui dia, moltes conductes inde-
sitjables tenen a veure amb les emo-

cions i amb la facilitat d’arribar a un
conflicte social. Quan parlem de do-
minar els nostres comportaments, la
ciència suggereix que tal qüestió no es
pot aconseguir només a través de la
raó. Com melodies denses, tenim tan-
ta capacitat per fer coses positives
com per fer-les terribles, ambdues
habiten en nosaltres. Som capaços
de fer-nos mal -tot sembla que és in-
herent a l'ésser humà-. Ja no es trac-
ta de ser bones o males persones, po-

dem ser destructius quan les emocions
d'ira, por o menyspreu generen agres-
sions i violència. La nostra química és
capritxosa, pot donar-nos alegria i
felicitat, o pena i tristesa... O encara
pitjor.

Diu el pensador Antonio Damasio
que l'error de Descartes va estar en no
invertir la seva fórmula "penso, per
tant existeixo", ja que primer és l'ésser
i després el pensar. Parla d’allò tan
desafortunat que pot ser saber sense
sentir. L'efecte sobre les emocions i els
sentiments de determinades ferides
són els que ens motiven per inventar

solucions als nostres problemes, per
desenvolupar abric i protecció contra
un fred de qualsevol classe.

Els sistemes morals es van cons-
truir en adonar-nos de la quantitat de
dolor que causaven els assassinats, el
robatori o la tortura. Cal que els líders
polítics i educatius prenguin bona
nota i s'esforcin a entendre l'important
de les emocions i els sentiments, ja que
no reflexionar ens portaria a conside-
rar que estem encara en una mena de

desert. Deia el gran Edu-
ardo Mendoza en una agra-
dable conversa que el pitjor
no som les persones sinó
les societats, és a dir, que hi
ha entorns més propicis
per fer-ho millor i fer-nos
millors. Per això el paper de

l'educació és tan important en els
contextos socials. S'ha de planificar per
nodrir d'emocions positives com l'a-
mor, l'admiració o el desig, i tantes al-
tres, a molta gent a la qual això no els
arriba.

El paper d'una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es re-
orienti el pitjor de la naturalesa hu-
mana. L'art suggereix, a més, que a les
qüestions summament importants
sobre la vida, s'arribi a través de la ir-
racionalitat que ens procuren les can-
tonades toves de la poesia, la música
o la imaginació.

El paper d’una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es 

reorienti el pitjor de la naturalesa humana

Cinquè cònsol de Bar-
celona cessat per pres-

sions del Govern espan-
yol. Grècia s’afegeix a Letònia, Bulgària,
Filipines i Finlàndia. Queda clar que el
PSOE té la mateixa política que el PP
quan es tracta de Catalunya. El piròman
de la diplomàcia @JosepBorrellF des-
enfrenat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Dels creadors del Con-
sell Assessor per a la

Transició Nacional, Co-
missió d'Estudi del Procés Constituent,
Consell per la República, arriba el Con-
sell Assessor per a l'Impuls d'un Procés
Constituent. Eh, dissimulen millor que
ERC, però quina mateixa cara de ci-
ment armat.

@pilarcarracelas

Cada vez son más las
voces sensatas en Es-

paña que abogan por
una aplicación razonable del derecho,
olvidando consideraciones políticas.
Ahora ha sido el antiguo presidente del
Tribunal Supremo el que ha explicado
que en Cataluña no hubo rebelión.
#sensatez.

Diego Fernández y
Juan Martínez, alum-

nos de la Universidad de
Oviedo con mejores expedientes,
plantan a los Reyes: "La universidad
nada tiene que ver con los Borbones.
Quieren hacerse foto utilizando nues-
tro esfuerzo para tapar sus vergüen-
zas", dicen.

@FonsiLoaiza@jpurias@josepalay
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El primer partit del SESE a EBA 
al Virrei Amat serà el dia 291

2 Ple extraordinari per aclarir 
les possibles retallades

Llogar una habitació a Nou 
Barris costa gairebé 550 euros

Homenatge a Víctor Jara 
i Peña Hen, víctimes de Pinochet

Setembre festiu amb la Festa Major 
de Verdum i la Mercè
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Les claus

Torna la Filosofia als instituts.
Una assignatura que havia estat
apartada dels temaris ara serà
obligatòria durant els tres últims
cursos, com a matèria comuna,
amb accent als continguts ètics i
també a la història. Hi ha qui es
pregunta: Per ser una assigna-
tura “maria”, per què serveix? Els
programes són per aconseguir un
títol, en una societat que opta pel
màxim benefici material, deixant
de banda altres valors com els
socials i culturals. No serà que la
filosofia ens farà nosa? 

No transcendim més enllà de
les nostres necessitats més pe-
remptòries. Tenir una bona feina
i ben pagada, família, menjar bé,
estones d’esbargiment, amistats,
un bon cotxe i una casa de segona
residència, i potser poder exhibir-
nos davant dels que ens envolten. 

I ja està? Nosaltres som el
centre del món i el món el centre
de l’Univers. Aquesta petitona
esfera, una molècula de polsim
en l’espai infinit, ho és tot per a
nosaltres i aquí s’acaba el brò-
quil, no donem per a més. No es
tracta de rememorar les classes
de “Merlí” d’una sèrie televisiva.
Veure la multitud d’actes pro-
gramats a la Ciutat Oberta Bien-
nal de Barcelona dona pistes de
cap a on va o hauria d’anar la
nostra societat dins del món glo-
bal en el qual estem inserits.
L’assistència de 20.000 perso-
nes és un èxit esclatant i un bon
auguri que la nostra societat és
viva i es compromet a pensar,
perquè amb el pensament autò-
nom i crític de tots nosaltres, es-
pecialment dels joves, és com
podrem aconseguir, en el futur,
una Catalunya millor.

Filosofia
per Jordi Lleal 

Deixalles i rebuig
per Jes Ricart

La història de l’urbanisme i de
l’arquitectura urbana està molt lli-
gada la història de la gestió dels
residus. Des d’Uruk, la primera
ciutat reconeguda, fins a l’actua-
litat (amb 50 ciutats al món que
superen els 10 milions de resi-
dents cada una), la cosa no està
del tot resolta. Es dona per des-
comptat que una comunitat ur-
bana en creixement i amb un alt
nivell de consum ha de produir
unes quantitats nombroses de
porqueria rebutjable. De fet, es
considera que no hi ha produc-
ció ni creixement ni consum
sense deixalles i tot el que supo-
sa en termes d’impacte negatiu al
medi ambient. De la mateixa
manera que no hi ha cos viu sen-
se expulsar la seva femta tampoc
hi ha indústria i modus de vida
urbana que no ho faci. El que sí
que pot fer una comunitat urba-
na és autogestionar el consum
per minimitzar les deixalles. I
quant a aquestes, intentar-les
recuperar amb el reciclatge.

Actualment, les noves tesis de
l’economia alternativa s’apar-
ten de l’espoli insensat dels re-
cursos naturals i del seu embru-
timent ulterior. Com més curt si-
gui el circuit entre producció i
consum, més ecològica serà l’e-
conomia. Això de tants tràilers
transportant d’uns indrets a uns
altres del continent mercade-
ries que es poden fabricar en els
llocs de consum és una de les ir-
racionalitats més criticables.

Fins ara s’ha seguit el crite-
ri que qui contamina paga més
impostos. S’ha arribat a un grau
de saturació de contaminants
que cap diner recuperarà el
benestar de la terra si no s’im-
plementen mesures dràstiques:
des de pautar hàbits de respec-
te si cal a la força amb sancions
importants als incívics que em-
bruten carrers o no fan servir els
containers amb la deixalla. En-
cara és poca la gent que té la cul-
tura de reciclar perquè creu que
no serveix per res o al final de la
recollida tot ho barregen. El
cert és que hi ha informació de
camions que aboquen mate-
rials perillosos com piles elèc-
triques en bidons que enterren
sense cap precaució.

Els veïnats que més reciclin
haurien de veure la seva com-
pensació amb la reducció del
seu IBI. I al revés: els que no re-
ciclen, amb el seu increment.

La lluita contra el plàstic pas-
sant per la reducció de l’embol-
call excessiu per no dir sovint su-
perflu és una lluita per la vida, per
la humana com a espècie i per la
resta de l’animalitat planetària.
Aquesta és una carrera contra el
temps. Si la societat no aprèn a
reciclar tots els seus materials re-
siduals sense excepció, la toxici-
tat acabarà amb la societat. Això
també val com a criteri profilàc-
tic enfront del discurs tòxic d’al-
guns polítics verboferidors i que
ningú els toca el crostó.

@iuforn: La mala notícia pel Barça-
Madrid és que Messi està lesionat. La
bona és que Lopetegui encara és entre-
nador blanc.

Línia Nou Barris revalida el
lideratge en difusió certificada
COMUNICACIÓ4L'última certi-
ficació del control d'OJD-PGD ha
atorgat a Línia Nou Barris una
difusió de 6.681 exemplars men-
suals. Aquesta xifra revalida la
posició de lideratge de la publi-
cació al districte.

Tot plegat en el marc dels
més de 237.000 exemplars men-
suals que la mateixa certificació
ha atorgat a les 19 publicacions
de la xarxa Línia, editada pel
Grup Comunicació 21, fundat
l’any 1999. Una xarxa que és lí-
der absoluta a la majoria de ba-

rris barcelonins, amb els 9.163
exemplars quinzenals de Línia
Sants –15 anys després de la
seva fundació– i els 9.813 del
també quinzenal Línia Les Corts,
o els 10.126 exemplars men-
suals de Línia Horta i els 10.035
de Línia Eixample, entre altres.

Fora de Barcelona destaca la
difusió del setmanari Línia Va-
llès, amb 14.331 exemplars dis-
tribuïts al Vallès Oriental, o els
11.158 exemplars del també
setmanal Línia Nord, edició
Barcelonès Nord.

Vist al Twitter

@apereirasole: Un consell de la república
sense república i un procés constituent
que no farà cap constitució. Ja em discul-
pareu l’escepticisme.

#RepensarElPaís

@GPursals: No sé com dir-ho amb deli-
cadesa. Han trobat els trossets del perio-
dista Jamal Khashoggi enterrats al jardí
de la residència del cònsol saudita.

#Khashoggi #Maneta

@xavierbosch: Fer una maneta al
Madrid està molt bé, però fer-ho a les
16h de la tarda és millor, perquè tens
moltes hores per assaborir-ho. 
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Entrevista

Del  1987 al 1999 i del 2003
fins ara com a regidor, més
quatre anys de diputat.

Ha arribat l’hora de l’adéu?
Jo tinc una màxima que és que tots
som necessaris però ningú és im-
prescindible. A partir d’aquí, el que
és important és l’empenta, la il·lu-
sió i el compromís. El nostre grup
municipal ha presentat el 70% d’i-
niciatives de l’oposició: som ple-
nament operatius. Però hi haurà un
moment que el PP obrirà el procés
de selecció de candidat i segur
que la persona que es decideixi serà
la millor per a Barcelona. 

Quan es farà aquest procés?
Espero que es resolgui aquesta
mateixa tardor. De moment no hi ha
res decidit malgrat que queden sis
mesos per a la convocatòria de les
eleccions i vuit per a la seva cele-
bració. No només la política muni-
cipal és canviant, sinó la política en
general, perquè encara hi ha dub-
tes sobre si hi haurà eleccions ca-
talanes o generals abans de les
municipals. Els calendaris electorals
són molt modulables i, fins i tot, en
els partits que havien designat can-
didats s’han produït renúncies. De
fet, no descarto que n’hi hagi més.

El panorama actual és incert, sens
dubte.
Hi ha partits que tenen massa pres-
sa en ‘electoralitzar’ la política mu-
nicipal i jo considero que encara hi
ha temps per treballar per Barcelo-
na des de l’Ajuntament. 

Un cop confirmada la candida-
tura de Manuel Valls, Pablo Ca-
sado va dir que el PP no es pot
permetre no tenir una candida-
tura pròpia i va parlar d’una llis-
ta “potent”.  Sembla clar que hi
haurà renovació...
La llista serà potentíssima. 

I això passa per la renovació, no?
Renovació, canvis... El més important
és presentar la millor llista, que vol
dir que serà potent. El que està clar
és que el PP és una opció nítida de
centredreta, amb projecte per a
Barcelona, amb trajectòria barcelo-
nina i amb compromís. Hi ha un es-
pai que nosaltres hem de cobrir. 

Betevé ha publicat que el partit ha
fet una enquesta interna on pre-
gunta per les preferències sobre
possibles candidats: Andrea Levy,
Dolors Montserrat, Joan López
Alegre i Esperanza García. Sembla
clar que se’l rellevarà...
Potser no sóc en aquesta enquesta
perquè ja em coneixen o perquè ja
fa temps que he transmès una de-
cisió personal...

I no ens la dirà?
No, perquè si no ja tenim el debat
tancat. I tot plegat és molt can-
viant, a banda que hi ha més noms. 

Ens en pot dir algun més?
Bé... N’hi ha d’altres. És que això de
fer enquestes el PP ho ha fet a totes
les grans capitals d’Espanya. 

Remarcava que el PP té perfil
propi. De  Valls  ha recordat que es
descriu com “un home d’esquerres
obert al catalanisme”. Creu que no
pot representar bé el constitu-
cionalisme?
Ell es defineix així i jo ho respecto,
però nosaltres tenim una trajectò-
ria i la nostra carta de presentació no
depèn d’altres candidatures. 

No creu que seria millor per a l’u-
nionisme anar en una sola can-
didatura a les eleccions?
En política dos més dos mai no són

quatre. El que hi ha d’haver són es-
pais que puguin ser coberts amb
projectes propis. 

Tot i això, algunes enquestes au-
guren molt mals resultats al PP si
es presenta sol. Fins i tot podrien
quedar fora del consistori.
El que hem de fer és invertir aques-
tes enquestes, que són d’abans de
l’estiu. Les mateixes enquestes tam-
bé deien que alguns perfils del PP es-
taven molt millor valorats que la
marca del partit.

Podrien acabar fent com Xavier
García Albiol a Badalona, que
amaga les sigles del PP?
Nosaltres som el PP de Barcelona.
Mai no hem amagat les sigles per-
què tenim un projecte molt clar. El
nostre compromís és amb Barcelo-
na, una ciutat que uneix allò que la
independència separa. Els projectes
de ciutat no estan vinculats als sen-
timents de pertinença.

Parlant de projectes de ciutat, fa
uns dies deia que Colau és cul-
pable de “l’incivisme, la insegu-
retat i la immundícia” que veu a
Barcelona. Creu que la ciutadania
també té aquesta percepció?
Sí. La té i la pateix. I la prova és que
cada vegada hi ha més delictes a
Barcelona. Ho diuen les xifres de la
Junta Local de Seguretat, del Con-
sell de Seguretat Urbana i del Mi-
nisteri de l’Interior. Per fi Colau ha
començat a reconèixer el proble-
ma, perquè mentre no el reconei-
xes és difícil que el puguis resoldre.
La situació és greu perquè Colau va
abaixar la guàrdia en seguretat. A
més, ara ens trobem que els bar-
celonins denuncien menys per
desànim. 

La recepta del PP per canviar aques-
ta tendència és més mà dura po-
licial?
Bé, policial no, de govern. El que ne-
cessitem és Guàrdia Urbana i Mos-
sos d’Esquadra. Amb Colau s’han re-
duït els efectius de la Guàrdia Ur-

bana perquè no s’han cobert totes
les places de reposició que la llei
permet.  Pel que fa a la ràtio de Mos-
sos d’Esquadra, n’hi hauria d’haver
4.000 de desplegats i n’hi ha només
3.000. 

El resum seria que a Barcelona fal-
ta policia, doncs?
Falta policia, falta fermesa per part
del govern municipal a l’hora d’exi-
gir el compliment de les normes...

Què insinua, que l’actual govern
no se les creu, les normes?
No se’n creu moltes ni les aplica. Per
exemple, amb el top manta i altres
activitats irregulars a la via pública.
Qualsevol barceloní que no res-
pecta una ordenança és sancionat,
però hi ha altres activitats que no
es persegueixen. Amb una res-
posta social, que hi ha de ser, no s’a-
caba amb la delinqüència. A Bar-
celona hi ha un greu problema de
seguretat i un efecte crida per una
sèrie d’activitats que contribueixen
al deteriorament de la convivència
i el civisme: el top manta, els cam-
paments...

Parlem d’un altre tema important.
L’actual model turístic s’ha de
reinventar o pot donar més de si?
Cap on ha d’anar la proposta tu-
rística que ofereixi Barcelona?
Hem d’atreure el turisme que ens

interessa. Un turisme de qualitat,
que respecti la ciutat i que ens dei-
xi diners. Hem de ser egoistes per
atreure el turisme que ens convé.
I en aquest turisme se li han de po-
sar facilitats i no traves, com les fa-
moses moratòries de Colau.  

Un turisme més elitista, per dir-ho
d’alguna manera?
No, no. Un turisme cívic, cultural, fa-
miliar i que deixi diners. O un tu-
risme que no deixi tants diners
però que respecti la ciutat. La qües-
tió és que el turisme, que és una
oportunitat i genera 100.000 llocs
de treball, s’ha acabat convertint en
un problema per la gestió equivo-
cada de l’Ajuntament. 

Per acabar li volíem preguntar per
l’oficina que van obrir per donar
suport jurídic a les persones que
retiren llaços grocs. Com està
funcionant?
Hem rebut consultes sobre si hi
podia haver algun tipus de penalit-
zació per retirar els llaços. La millor
defensa que té aquesta oficina és la
inacció de la Generalitat, que final-
ment no ha donat instruccions als
Mossos perquè actuïn.

Li agrada que es retirin llaços?
A mi el que no m’agrada és que
se’n posin a l’espai públic. En aquest
àmbit hi ha d’haver neutralitat.

“A Barcelona hi ha 
un greu problema de

seguretat i un efecte crida”
Alberto Fernández Díaz / President del grup municipal del PP

Alberto Fernández Díaz ens atén quan falten vuit mesos per a les eleccions 
municipals. El PP encara no té candidat confirmat a l’alcaldia, però fa temps que 
el seu relleu és més que un rumor. Tot i que no ho confirma del tot, de les seves 

paraules es desprèn la sensació que està a punt de tancar una etapa política.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

“Tinc una màxima:
tots som necessaris
però ningú és
imprescindible”

Perfil | La política com a estil de vida
Fernández Díaz es mostra afable al llarg de l’entrevista. És un home que ha dedicat tres dèca-

des al PP i reconeix que la política municipal desgasta. Vol moltes hores, i no tothom hi està
disposat. Motorista empedreït, diu que li agradaria tenir més temps per a la seva afició. 
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-
lunya i que compleixi una sèrie

de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la
conselleria d’Afers Socials i Fa-

mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
»Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en
81 milions d’euros

el pressupost 
destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 
el mercat laboral:
1.138 famílies ja

hi han tornat i han
sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi
hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars
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ENQUESTA4L’Enquesta de ser-
veis municipals 2018 feta pública
per l’Ajuntament el passat 30
d’octubre mostra com la principal
preocupació dels veïns de Nou Ba-
rris és la inseguretat. Concreta-
ment, un 17,4% –gairebé dues de
cada deu persones–situen aques-
ta qüestió com el primer proble-
ma del districte.

La inseguretat ja apareixia
com la primera preocupació dels
veïns en l’enquesta de l’any passat.
Llavors, només a dos districtes
més era considerat el principal
problema, mentre que aquesta
vegada ho és a cinc districtes més
(Ciutat Vella, Sants-Montjuïc,
Horta-Guinardó, Sant Andreu i
Sant Martí). Només a Ciutat Ve-
lla (21,3%) la preocupació és ma-
jor que a Nou Barris.

Deixant de banda la insegu-
retat, l’enquesta mostra que la
segona preocupació dels veïns de
Nou Barris és la qüestió que apa-
reix etiquetada com a ‘Proble-

mes associats a la immigració’.
Concretament, aquest és el segon
problema per un nou per cent de
la gent. No es tracta d’una xifra
molt alta  –una mica menys d’una
de cada deu persones –però es pot
considerar preocupant que els
problemes associats a la immi-
gració siguin vistos com la segona
problemàtica que pateix el dis-
tricte. En cap altre districte de la
ciutat aquesta qüestió apareix
com el segon problema.

Per últim, les següents preo-
cupacions són la neteja, els sorolls
i l’aparcament.

La inseguretat és el principal
problema segons els veïns

» Només al districte de Ciutat Vella hi ha una preocupació més gran 
» El segon problema, diu el veïnat, té a veure amb la immigració

La Prosperitat es prepara per
celebrar el San Xibeco 2018

CELEBRACIÓ4El barri de la
Prosperitat celebrarà una nova
edició de la seva Festa Major
d’hivern, més coneguda com a
San Xibeco, els dies 16, 17 i 18
de novembre.

La celebració, que es carac-
teritza pel seu to festiu i humo-
rístic, tindrà com a acte estrella,
tal com passa cada any, el pre-
gó de Sant Xibeco, el curiós
patró de la celebració. Un pre-
gó que deixarà pas a la baixada
de San Xibeco i a l’inici del pri-
mer passabars del dia. 

Al llarg dels tres dies de la
celebració es programaran di-
ferents activitats, amb la músi-
ca, la gastronomia, i també la
cervesa, com a protagonistes.

San Xibeco és una tradició
relativament nova  –els veïns
la van crear a principis del
2000– que fa temps que ha
arrelat al barri de la Prosperitat.
Aquest curiós patró va comen-
çar sent un pal de fregar col·lo-
cat a sobre d’un palet i va aca-
bar convertit en un entranyable
sant venerat pels veïns. 

Mor un nen de 21 mesos 
en caure d’un cinquè pis

CIUTAT MERIDIANA4Un nen
de només 21 mesos va morir el
passat 17 d’octubre després
d’haver  caigut accidentalment,
dos dies abans, des d’una fi-
nestra de casa seva, un cinquè
pis d’un bloc del carrer Rasos
de Peguera, al barri de Ciutat
Meridiana.

Tal com va avançar l’emis-
sora Ser Catalunya, l’infant
s’hauria enfilat al llit de la seva
habitació, hauria obert la fi-
nestra, que estava mig ajusta-
da, s’hi hauria ubicat i hauria
caigut al buit. En el moment

dels fets els seus pares eren al
pis però no van poder fer res
per evitar la tragèdia. 

Després de la caiguda el
nen va ser ingressat en estat
molt crític a la Unitat de Vigi-
lància Intensiva (UVI) de
l’Hospital Vall d’Hebron amb
diversos traumatismes de ca-
ràcter greu. 

Els Mossos d’Esquadra van
obrir una investigació sobre
els fets i van determinar, des-
prés de descartar qualsevol in-
dici de criminalitat, que la cai-
guda del nen va ser un accident. 

Les Jornades 9 Barris Acull,
contra la discriminació

SOCIETAT4L’Ateneu Popular  9
Barris va acollir els passats dies
26 i 27 d’octubre una nova edició
de les Jornades 9 Barris Acull, or-
ganitzades per la Xarxa 9 Barris
Acull. Enguany les jornades van
estar focalitzades en la lluita con-
tra la discriminació.

Així doncs, durant el primer
dia el protagonisme va ser per
l’antropòleg Miguel Doñate, que
va pronunciar una conferència
durant una jornada dedicada a

tractar la societat, el fet religiós i
les perspectives estereotipades. 

El segon dia va ser el torn de
tractar qüestions relacionades
amb la diversitat religiosa, l’e-
ducació i l’espai públic. Es va fer
una taula rodona amb Joffre Vi-
llanueva (Fundació Ferrer i
Guàrdia), Jordi Vilà (Escola Pia
Luz Casanova) i Alberto López
Bargados (Grup de Recerca so-
bre Exclusió i Control Socials de
la Universitat de Barcelona).

Nou Barris Fe d’errades | Color d’un semàfor erroni
A l’última edició de Línia Nou Barris hi havia un semàfor de la secció ‘Els semàfors’

amb el color equivocat. A causa d’un error de maquetació, el semàfor a les Festes 
de la Mercè es va publicar de color vermell i no de color verd, tal com corresponia.

LA GUÀRDIA URBANA
FRUSTRA UN SEGREST

4La Guàrdia Urbana va
detenir el 24 d’octubre cinc
persones per intentar se-
grestar un home al Verdum
per un conflicte relacionat
amb el tràfic de drogues. La
patrulla va veure una bara-
lla entre dues persones i
una d’elles va explicar que
l’altra el volia posar a la for-
ça en un maleter d’un cotxe.

Foto: 9 Barris Acull
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L’avinguda de Borbó es
rebatejarà com la dels Quinze

INTEGRACIÓ4L’Assemblea de
Cooperació per la Pau organit-
zarà el 31 d’octubre, a les dotze
del migdia, la trobada Dones Co-
sidores a l’Associació de Veïns i
Veïnes de les Roquetes. 

Aquesta iniciativa posarà en
contacte dones del Marroc que
treballen a cooperatives tèxtils
del seu país amb grups de dones
de la mateixa nacionalitat que
estan a Barcelona i es troben en
una etapa inicial en el seu camí
professional com a cosidores. 
L’objectiu d’aquesta trobada és
que les participants trobin una
font d’inspiració en les expe-
riències de les seves compatrio-
tes i s’atreveixin a emprendre el
seu propi procés d’enfortiment
personal i professional.

La trobada ‘Dones
Cosidores’ arriba 
a les Roquetes

PORTA4Els horts veïnals de la
Maladeta, situats en un solar ocu-
pat d’aquest carrer del barri de
Porta, han tornat a estar envoltats
per la polèmica aquest octubre
després que el passat dia 8 ope-
raris de l’empresa propietària de
l’espai intentessin netejar el solar
destrossant els horts.

Quan els operaris feia poca es-
tona que havien entrat al solar de
seguida va córrer entre els veïns el
que estava passant. Això va pro-
vocar que veïns i entitats es mo-
bilitzessin ràpidament, cosa que va
aconseguir que els operaris dei-
xessin de buidar el solar. Uns
dies més tard els veïns van co-
mençar a refer els horts i, en pa-
ral·lel, i amb l’ajuda de la FAVB,
han posat en marxa els tràmits per
presentar una denúncia, ja que
consideren que l’empresa no tenia
el permís per netejar el solar.

Nou conflicte
als horts
de la Maladeta

SOCIETAT4El Consell Plenari
del 4 d’octubre va aprovar can-
viar el nom de l’avinguda de
Borbó per la dels Quinze, una de-
manda que reivindiquen des del
passat mes d’abril l’Associació de
Veïns i Veïnes de la Torre Llo-
beta-Vilapicina i la Taula Uni-
tària de Nou Barris per la Re-
pública.

Els Quinze és la denominació
que rep popularment aquesta
zona, ubicada a la cruïlla del
passeig de Maragall i l’avinguda
de Borbó. El nom té el seu origen
en el preu de 15 cèntims que cos-
tava el bitllet del tramvia número
46 durant els primers anys del

segle XX. Per tal de retre home-
natge a aquesta anècdota histò-
rica de Nou Barris, la Taula Uni-
tària per la República de Nou Ba-
rris i l’associació de Veïnes i
Veïns de la Torre Llobeta-Vila-
picina van engegar una cam-
panya informativa per promou-
re el canvi de nom gràcies a la
qual van recollir més de 1.300
signatures.

La iniciativa va arribar el 4
d’octubre al plenari a través d’u-
na proposta elaborada pels grups
de BeC i ERC i, finalment, es va
aprovar amb el suport del Grup
Municipal Demòcrata. Ara l’A-
juntament iniciarà els tràmits

necessaris per fer realitat la me-
sura i es traslladarà la proposta
a la Ponència del Nomenclàtor,
l’ens encarregat de l’aprovació
del canvi de denominació. Un
cop se superi aquesta fase, s’o-
brirà el termini d’exposició pú-
blica per tal de poder presentar
al·legacions.

A Nous Barris ja s’han fet al-
tres actuacions relacionades amb
el canvi de nom de carrers del
districte. Per exemple, l’antiga
plaça de Llucmajor es va reba-
tejar com a plaça de la Repúbli-
ca, fent un homenatge als valors
republicans i al passat demo-
cràtic de Barcelona.Els Quinze és el nom que rep popularment l’avinguda. Foto: Ajuntament
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4Nou Barris concentra la ràtio més
alta d’atur a la ciutat. Les darreres da-
des, del setembre de 2018, revelen
que al districte hi ha 9.244 persones
d’entre 16 i 64 anys sense feina, el que
representa un 13,44% del total de
persones aturades de la ciutat. 

Per revertir aquesta situació, en
l’actual mandat s’han dut a terme
importants esforços. El Pla de Barris
de la Zona Nord, el de Roquetes i el
de la Trinitat en són bons exemples,
tot recollint projectes específics per
fomentar l’ocupació. En qualsevol
cas, el Pla de Desenvolupament
Econòmic de Nou Barris 2016-2021
és el gran motor en la promoció d’o-
cupació, i de qualitat, al districte. El
document és un autèntic full de ruta
en l’objectiu final de revertir aques-
ta realitat. De fet, preveia una de les
accions centrals de l’actual mandat,
cristal·litzada recentment: el naixe-
ment de Nou Barris Activa.

UN ESPAI ÚNIC
En funcionament des de mitjans de
setembre, Nou Barris Activa és un
dels projectes clau al districte en ma-
tèria d’ocupació. L’equipament, únic
a Barcelona i gestionat per Barce-
lona Activa, està concebut com un
espai per crear ocupació i fer acom-
panyament en la recerca de feina,
per fer formació i per assessorar so-
bre la possibilitat d’emprendre una
activitat econòmica, individual o
col·lectiva. Neix de la voluntat d’a-
propar cada vegada més els re-
cursos i serveis al territori. Dit d’una
altra manera, ja no caldrà creuar la
ciutat fins al districte de Sant Mar-
tí per trobar assessorament en la re-
cerca de feina o en l’emprenedoria.
Nou Barris Activa, doncs, ofereix un
servei d’assessorament persona-
litzat a persones a l’atur, tot infor-
mant-los de les passes a seguir i dels
recursos disponibles al barri, al dis-
tricte i a la ciutat. A més, com que
buscar feina és en si mateix una fei-
na, l’equipament permet adquirir i
practicar competències encami-
nades en aquesta direcció, i ofereix
sessions de coaching laboral. 

De la mateixa manera, les per-
sones amb voluntat d’iniciar un ne-
goci o una activitat socioeconòmi-
ca, sigui en la forma de l’empresa tra-
dicional o com a cooperativa, tro-
baran aquí informació i també as-
sessorament en temes de legislació,
fiscalitat, finançament, organitza-
ció o comunicació. També podran
conèixer quina fórmula jurídica és la
més adequada per al seu propòsit
emprenedor, i se’ls acompanyarà per
fer el pla d’empresa. I si parlem d’un
comerç o una empresa en marxa,
Nou Barris Activa també té les por-
tes obertes: en aquest cas per ofe-
rir assessorament per fer créixer o
consolidar el negoci, o per connec-

tar amb iniciatives similars i altres sec-
tors socioeconòmics.

Un ampli ventall de serveis i re-
cursos, doncs, complementats amb
un de singular però igualment im-
portant: un punt de defensa dels
drets laborals, amb l’objectiu d’o-
rientar en l’exercici dels drets en el
mercat de treball. Així, Nou Barris Ac-
tiva posa a disposició de la ciutada-
nia informació sobre quins són els
drets dels treballadors, alhora que

permet aclarir dubtes sobre el con-
tracte i la seva durada, el salari, els dies
de vacances, o la jornada laboral. 

Aquest equipament, a més, s’ha
concebut des de la participació. Ha
estat ideat amb el territori, i molt en
particular amb el barri de Can Pe-
guera i la seva associació de veïns i
veïnes, que van ser els primers a pro-
posar els locals on s’ha acabat em-
plaçant, al carrer Vilalba dels Arcs 39-
41. I aquí, en aquest mateix edifici,
disposen d’una sala polivalent per
al que puguin necessitar. 

PLANS D’OCUPACIÓ
El Pla de Desenvolupament Econò-
mic preveia també l’augment de la

contractació municipal a través del
que ara es coneix com a Projectes In-
tegrals de Contractació (PICs), abans
Plans d’Ocupació. I l’objectiu s’ha
complert amb escreix: en l’anterior
mandat es van contractar 603 per-
sones a Nou Barris. L’actual, en can-
vi, acabarà amb 1.020 com a mínim.
D’aquesta manera, Nou Barris supera
la quarta part del total de la ciutat. 

Aquests plans, gestionats per
Barcelona Activa, tenen una nova di-
mensió perquè no es basen única-
ment a cobrir uns mesos de feina,
sinó que al darrera hi ha una tasca
d’acompanyament en la reinserció
laboral, oferint formació per adqui-
rir noves capacitats i competències.
I això ha donat els seus fruits: a dia d’a-
vui, les persones que des del 2016
han participat en aquests programes
han assolit un grau d’inserció labo-
ral del 54%. Així ho anunciava el pri-
mer tinent d’alcalde, Gerardo Pisa-
rello, en l’acte de presentació del ser-
vei a domicili del mercat de Mont-
serrat, a Les Roquetes. Es tracta d’u-
na iniciativa que forma part de B-
MINCOME, un projecte pilot de llui-
ta contra la desigualtat a zones des-
favorides de Barcelona. El servei a do-
micili, que ha rebut el nom de ‘Peri-
fèrica 9B’ i que ve impulsat per la Fun-
dació Pare Manel amb la col·labora-
ció de Barcelona Activa, és un servei
gratuït que ofereix feina a persones
que estan a l’atur, en una experièn-
cia treballada amb les entitats de Les
Roquetes contractant persones des-
ocupades del barri.

L’ocupació, una prioritat
»Nou Barris disposa de nous recursos que tenen com a objectiu augmentar l’ocupació de qualitat 
»Des de mitjans de setembre hi ha en funcionament a la zona de Can Peguera Nou Barris Activa

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

La millora de l’ocupació és un dels grans reptes de Nou Barris. Fotos: Districte

4Més enllà de les accions que són
d’iniciativa municipal, Nou Barris
disposa també d’un nou espai for-
matiu, vinculat a una de les profes-
sions emergents dels últims anys.
Parlem de la cuina. ‘Cruïlla al Punt’ és
una escola de cuina amb servei de
bar i restaurant situada al carrer Es-
colapi Càncer 4-6, a Torre Baró. L’es-
pai ha estat impulsat per Salesians
Sant Jordi PES Cruïlla i la Fundació Jo-
vent, i compta amb el suport del Dis-
tricte de Nou Barris, que va comprar
els locals a finals del 2015 amb la idea
de dotar-los d’un contingut social
que dinamitzés el territori. 

Aquí, es formen joves d’entre 16
i 29 anys al voltant dels fogons i en
l’àmbit de l’hostaleria en general. S’o-
fereixen programes de formació i in-
serció (amb titulació homologada
pel Departament d’Ensenyament i
amb el suport de l’Ajuntament de

Barcelona): PFI d’Auxiliar d’hoteleria,
cuina i serveis de restauració i bar i
PFI d’operacions bàsiques de càte-
ring. Els joves fan una estada a l’es-
cola en tres fases: la formació, les
pràctiques i el contracte laboral. 

Tota aquesta formació es vehi-
cula a través d’un servei de bar i res-
taurant, oferint esmorzars, menús
diaris i sopars els divendres i dis-
sabtes, i amb una clara vocació de
servei al territori. I de la mateixa ma-
nera que ha passat amb el nou Ca-
sal de barri de Torre Baró inaugurat
el febrer d’aquest any, l’objectiu és
que “Cruïlla al Punt” sigui, també, un
espai de trobada per al veïnat, per-
sones treballadores i associacions
del barri, tot oferint espais per pro-
gramar activitats, esdeveniments i
exposicions en el marc de les ac-
tuacions de dinamització comuni-
tària de la Zona Nord. 

Cruïlla al Punt

Barris al dia

Nou Barris Activa té
un punt de defensa
dels drets laborals
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La FAVB i diferents associacions de veïns tornen a exigir progressos en el transport

Clam veïnal pel metro
MOBILITAT/ A principis del passat mes de
setembre es va resoldre una de les de-
mandes històriques pel que fa a la mobi-
litat a la ciutat: l’arribada del metro al barri
santsenc de la Marina (amb dues esta-
cions, Foc i Foneria, de l’L10 Sud). Ara bé,
les entitats veïnals no ho consideren sufi-
cient i continuen reclamant millores per a
l’actual xarxa d’aquest transport públic.

En aquest sentit, el passat dimarts 2
d’octubre, la FAVB va publicar un comuni-
cat en el qual exigia, un cop més, “el des-
bloqueig de la xarxa”, és a dir, una sèrie de
reivindicacions que la federació considera
que són urgents i necessàries. La FAVB ja
les havia traslladat als representants de
l’Àrea de Mobilitat del Departament de
Territori de la Generalitat en una de les da-
rreres trobades que van mantenir amb l’e-
xecutiu, que segons expliquen va ser a
finals del mes de juliol. En aquesta reunió,
els representants veïnals van “reiterar la
indignació, el cansament i la necessitat de
resoldre aquests temes pendents”.

En concret, les demandes que van
traslladar als responsables de Territori van
ser la necessitat de completar el projecte
de la línia L9 (unint els ramals Nord i Sud i
permetent totes les connexions previstes
amb la resta de línies), la connexió de les
línies L1 i L9 amb l’L4, entre les estacions
de La Pau (Sant Martí) i La Sagrera (Sant
Andreu) i, per últim, la connexió de les lí-
nies L5 i L1 entre Trinitat Vella (Sant An-
dreu) i Trinitat Nova (Nou Barris).

La FAVB apunta que en els tres casos
bona part de l’obra (túnels i estacions) ja
està feta, de manera que cal accelerar la

recta final i la seva finalització, perquè su-
posaran una millora substancial per al
transport públic de la ciutat. 

Tot i això, malgrat assegurar que bona
part de les infraestructures estan molt
avançades, consideren que el projecte està
“aturat” i reiteren que acabar l’L9 i millorar
la xarxa actual de metro és “una necessitat
social i ambiental fonamental” i que ha
estat “bloquejada massa temps”. El comu-
nicat s’acaba celebrant que el metro hagi
arribat per fi a la Zona Franca, però que
això ha de tenir continuïtat amb l’execució

de la resta de les millores. Per últim, des de
la FAVB fan una nova crida als responsables
de la Generalitat i a la resta de polítics que
treballin de veritat per desencallar el tema.

RESPOSTA DEL GOVERN
En aquest sentit, la Generalitat assegura
que la culminació de l’L9 depèn d’un crè-
dit del Banc Europeu d’Inversions (BEI) de
740 milions d’euros, i que aquesta serà la
inversió prioritària. D’aquesta manera, el
Govern assegura que els altres dos pro-
jectes es posaran en marxa quan aquesta
ja sigui una sola línia.

MANIFESTACIÓ/ Aprofitant la celebració del Dia Mundial
del Turisme, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) va organitzar el dia 27 de setembre una manifestació
per expressar que en aquest data “no hi ha res a celebrar”.
Els manifestants, una mica més d’un centenar, van començar
el seu recorregut des de la plaça Catalunya.

La protesta, que va consistir en una marxa simbòlica que
representava l’enterrament d’un Bus Turístic, es va dirigir
fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants van acabar
el seu recorregut. Es van poder veure pancartes a favor del
decreixement turístic o contràries a les plataformes de llo-
guer de pisos turístics com Airbnb.

Des de l’ABTS afirmen que el turisme és “una indústria
extractiva de les més contaminants, basada en l’acumulació
per despossessió i que provoca terribles i creixents des-
igualtats, mentre els llocs de treball que genera es de-
mostren cada dia més precaris, injustos i explotadors”. Els
integrants de la plataforma veïnal recorden que “fa anys que
poblacions locals i moviments socials de diversos indrets
denunciem públicament els danys que la indústria turís-
tica provoca per tal de continuar lucrant-se i expandint-se”.

El mateix dia va haver-hi reivindicacions de la Xarxa del
Sud d’Europa davant la Turistització (SET), i van sortir al ca-
rrer veïns de Sevilla, Màlaga, Malta, Girona o Venècia.

Enèsima protesta al centre de 
la ciutat contra el turisme massiu TURISME/“Ja n’hem tingut prou d’hotels, de la gentrificació

i de posar el barri al servei del capital global i del turisme”.
Amb aquestes paraules, les entitats veïnals del barri de Pro-
vençals del Poblenou expressen el seu rebuig a la construcció
del que anomenen un “macrohotel” al carrer Cristóbal de
Moura.

L’hotel tindrà 14 plantes i, segons aquestes entitats, es
construirà a causa del nou eix verd, del qual ja han començat
les obres, que ha d’unir els barris del Poblenou i el Besòs.
L’eix verd, afegeixen, “ha aconseguit atreure els fons inver-
sors que ara hi volen fer un hotel, beneficiant- se de l’espai
públic que hem pagat entre tots i totes”.  En un manifest pu-
blicat fa pocs dies, les entitats asseguren que la construc-
ció d’aquest nou hotel no hauria estat possible “sense el pla
urbanístic del 22@ i l’actual regulació del PEUAT, que per-
met la construcció de nous hotels en aquesta zona”.

‘No’ dels veïns a un hotel 
a Provençals del Poblenou

L’arribada de l’L10 
a la Zona Franca és 

una bona notícia, però 
volen més millores 
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HISTÒRIA/ L’antic camp de softbol, al peu
de l’accés al Jardí Botànic, va ser l’escenari,
el passat diumenge 7 d’octubre, d’una tro-
bada de veïns que van viure als barris de
barraques d’aquesta muntanya i d’altres
punts de la ciutat. La jornada es va orga-
nitzar amb motiu del 50è aniversari del
trasllat més nombrós que es va fer entre
1967 i 1968 als barris de nova creació.

Els participants van començar a arribar
a les 10 del matí i una hora més tard la
banda La Joia de Montjuïc va voler sumar-
se a l’homenatge amb una actuació musi-
cal. Després d’aquesta, representants dels
ajuntaments de Barcelona, Badalona, el Prat
i Sant Boi i bona part d’aquests mateixos
veïns van fer els parlaments institucionals.
Les últimes activitats programades abans

del dinar popular de germanor van ser un
ball, una visita guiada al Jardí Botànic, la
projecció del documental Será tu tierra i una
nova actuació de la Joia de Montjuïc.

Ja a la tarda, els assistents van poder
gaudir del grup de teatre Katalaska de Ba-
dalona i dels grups de ball de la Casa de
Cadis de Sant Boi i de hip-hop de l’Associa-
ció de Veïns del barri de Sant Cosme de
Santa Coloma de Gramenet.

30.000 VEÏNS
El fenomen va arribar a tenir unes grans di-
mensions a la muntanya i, de fet, en un
cens de l’any 1957 hi havia comptabilitzats
uns 30.000 veïns en més de 7.000 barra-
ques. Moltes d’elles van començar a ende-
rrocar-se durant la dècada de 1960.

Montjuïc commemora 
els 50 anys de la fi del barraquisme

PROTESTA/ El passat dissabte 6
d’octubre, la plataforma de Jubi-
lats de Macosa-Alstom afectats
per l'amiant va organitzar una
concentració internacional de
víctimes d’aquesta substància a
la plaça de Sant Jaume.

Sota el lema Las víctimas del
amianto tienen nombres. Las res-
ponsables de sus muertes, tam-
bién,  la trobada va comptar amb
la presència del Col·lectiu Ronda
i de l’AVAAC, l’associació de vícti-
mes de Catalunya. 

L’amiant era un dels mate-
rials que més es feia servir en
construcció fa anys, però la seva
toxicitat ha fet que de mica en
mica s’hagi anat retirant.

Concentració de
víctimes de l’amiant
a Sant Jaume

PUBLICACIÓ/ Perspectiva de gè-
nere sobre el dret a l'habitatge i la
pobresa energètica a Barcelona.
Aquest és el títol d’un estudi
que la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) va presentar
durant la tarda del passat dijous
4 d’octubre a la Lleialtat Santsenca.

L’informe és el fruit d'un in-
tens treball de camp que l'entitat
ha fet al llarg del 2017 i 2018 i vol
denunciar “la feminització de la
pobresa” que la ciutat ha viscut
darrerament.

L’Observatori DESC, Engin-
yeria Sense Fronteres, l'Agència
de Salut Pública de Barcelona i l’A-
PE van ser algunes entitats pre-
sents en aquest acte a Sants.

La PAH presenta el
seu estudi sobre la
pobresa energètica

Satisfacció a la FAVB perquè el 30%
dels nous pisos hauran de ser socials
HABITATGE/ El passat 28 de se-
tembre, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar la mesura que obligarà
tots els promotors a reservar el
30% dels nous pisos o grans reha-
bilitacions –les que superin els
600 metres quadrats– a habitatge
assequible. Aquesta votació, però,
era un tràmit, ja que des d’una
setmana abans (després de la Co-
missió d'Ecologia, Mobilitat i Ur-
banisme) se sabia que aquest
punt de l’ordre del dia acabaria
prosperant, ja que tenia el suport
del govern d’Ada Colau, d’ERC i
del PSC. Finalment, a més, el PDe-
CAT i els regidors no adscrits (Ge-
rard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé)
també van votar-hi a favor.

Aquesta decisió ha estat re-
buda amb satisfacció per part de
la FAVB (i altres entitats involucra-
des en aquesta lluita, com la PAH
o el Sindicat de Llogaters), que ho
considera “una victòria veïnal” i
“un pas importantíssim per a l'ha-
bitatge assequible a la ciutat”. La
federació recorda que això ha
estat possible “gràcies a l’empenta
de les entitats socials” que fa un
any i mig van presentar una
moció per sol·licitar-ho.

I és que, segons la FAVB, aug-
mentar la quantitat de pisos de
protecció oficial era tan important
com aturar els desnonaments o
frenar la nova bombolla del llo-
guer i l'expulsió del veïnat. La fe-
deració també denuncia que,
actualment, a la ciutat només un
1,5% dels pisos són públics, una
xifra molt allunyada de la mitjana
dels països europeus, on se situa
entre el 15 i el 20%.

Amb aquesta mesura, la FAVB
calcula que cada any la ciutat pot
guanyar uns 400 habitatges pro-
tegits. A més, la federació consi-
dera que no es pot deixar la
creació d'habitatge protegit
només en mans dels pressupos-
tos públics i que també cal exigir
responsabilitats i aportacions al
sector privat, com es farà a partir
d’ara després de l’aprovació.

PIONERS A CATALUNYA
Aquesta decisió, apunten des de la
FAVB, és “un punt d’inflexió” en la
gestió de l’habitatge i també una
acció pionera, ja que és la primera

ciutat de Catalunya que decideix
aplicar-la, cosa que ja s’ha fet a ciu-
tats com París o Nova York. Al ma-
teix temps, la federació considera
que això ha de ser l’espurna que
porti altres municipis del país (co-
mençant pels de l’àrea metropoli-
tana) a voler impulsar mesures
d’aquesta naturalesa.

Amb el sí ja assegurat, la FAVB
va celebrar una trobada el passat
20 de setembre a la Lleialtat Sant-
senca, en la qual van tornar a ex-
plicar la importància de la mesura
que canviarà el panorama de l’ha-
bitatge a la ciutat.

Només l’1,5% dels
pisos de la ciutat
són públics, lluny
de xifres europees

HOMENATGE/ El passat dimarts
16 l’Associació de Veïns de la Sa-
grada Família va organitzar un úl-
tim acte en la memòria de Joan
Balañach, l’històric activista d’a-
quest barri, vicepresident de la
FAVB i del Consell de Turisme i
Ciutat, que va morir el passat 10
de setembre.

Sota el lema Records d’un llui-
tador, l’acte va servir per reivin-
dicar la memòria i la feina que Ba-
lañach va fer, tant al barri com a
la ciutat, durant les últimes dè-
cades. L’activista va ser una de les
figures clau en el canvi de la pla-
ça de les Glòries i també es va in-
volucrar en la lluita per l’habitat-
ge i l’espai públic.

Darrer acte de
record en memòria
de Joan Balañach
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Premi per a l’Associació 
del Comerç de Trinitat Nova

RECONEIXEMENT4L’Associa-
ció del Comerç i les Empreses de
Trinitat Nova ha rebut recent-
ment el premi ‘Win-Win’, en la
categoria de ‘Valors Socials’. El
reconeixement el concedeix la
Universitat Abat Oliva CEU a
aquelles empreses amb una mi-
llor responsabilitat social em-
presarial (RSE). 

El jurat del premi ha valorat
el treball que fa l’entitat en tres
àmbits: la defensa de la igualtat
de gènere, el foment d’hàbits de
vida saludable i la formació dels
joves de Trinitat Nova, a través
del seu programa de beques per

a majors d’edat que cursen es-
tudis reglats.

Respecte a la seva defensa
dels drets de les dones, l’entitat
ha ressaltat la caminada anual
contra la violència de gènere
que organitza l’associació. A
més, també han destacat la
col·laboració amb els comerços
per promoure la pràctica d’es-
ports i els hàbits de vida salu-
dable al barri.

La presidenta de l’associació,
Isabel Chumillas, ha destacat
“el compromís dels comerciants,
tenint en compte que Trinitat
Nova és un barri petit”.

MERCATS4El mercat de Mont-
serrat tindrà un edifici nou.
L’Institut de Mercats de Barce-
lona ha arribat a un acord amb
la Junta del Mercat per construir
un nou equipament a un solar
que es troba al carrer d’Aigua-
blava amb Via Favència. D’a-
questa manera, no serà necessari
aixecar una carpa provisional,
com s’ha fet en altres reformes
semblants, per tal que els co-
merciants puguin mantenir la
seva activitat.

L’assemblea de paradistes
haurà de ratificar l’acord abans
que acabi l’any, ja que l’Ajunta-
ment té previst redactar tant el
projecte bàsic com l’executiu en
els primers mesos de 2019.

L’acord inicial preveu que el
nou edifici tindrà una àrea d’au-
toservei de prop de 1.300 m2,
una zona soterrània de càrrega
i descàrrega, un supermercat i
un aparcament pels paradistes i
amb 50 places pels clients.

L’Ajuntament ha avisat que
paral·lelament a tot aquest pro-
cés es duran a terme tots els

acords individuals amb cadas-
cun dels paradistes per definir la
seva ubicació en el nou mercat,
amb la intenció que la cons-
trucció de l’edifici pugui co-
mençar a inicis del pròxim man-
dat. El destí de l’antic mercat, en
canvi, es decidirà a través d’un
procés participatiu que impul-
sarà el districte de Nou Barris.

MERCAT DE NÚRIA
El mercat de Núria, que va tan-
car al gener per falta d’activitat,
es tornarà a obrir en els pròxims

mesos. L’Ajuntament negocia
amb un comerç de la zona per-
què s’estableixi a l’edifici i que
d’aquesta manera l’equipament
no perdi la seva funció d’apro-
visionament d’aliments al barri. 

Segons el regidor de Mercats,
Agustí Colom, la idea no és con-
vertir el mercat en un super-
mercat, com s’havia dit, sinó
salvar “el paper que té un mer-
cat de dinamitzar la zona”. A
més, el consistori també estudia
reservar una part de l’edifici per
allotjar entitats del barri.

Les obres començaran a l’inici del pròxim mandat, previsiblement. Foto: Ajuntament

El mercat de Montserrat 
es traslladarà a un nou edifici

Comerç Ajuts | 345.000 euros per a la digitalització dels comerços
L’Ajuntament destina una línia de subvencions per impulsar la transformació digital
d’establiments i associacions de comerciants. Els projectes poden anar des d’obtenir

una presència bàsica a Internet fins a la participació en plataformes de venda en línia.
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@pp_bcn644 720 266

Segueix-nos: www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

/ppc.barcelona

Nou Barris Javier Barreña
Conseller del PP al

districte de Nou Barris

Colau perjudica al 
comercio de barrio

Nou Barris, con ejes comerciales
como Fabra i Puig, Verdum o Via
Jùlia, pero también con un gran tejido
comercial de proximidad, tiene en el
comercio y la restauración uno de
sus principales motores y creadores
de empleo. Sin embargo el gobierno
de Colau se ha caracterizado por au-
mentar las dificultades y las trabas
para desarrollar estas actividades.

Por un lado, la implantación de la
ordenanza de terrazas en Nou Bar-
ris se está haciendo sin contar con
los restauradores de nuestro distrito,
que son uno de los principales moto-
res económicos y cohesionadores de
nuestro distrito. Y por otro, el go-
bierno de BComú no invierte lo sufi-
ciente en los mercados municipales. 

Desde el Partido Popular pedi-
mos a Colau que haga una apuesta
decidida de inversión y dinamiza-
ción del comercio y la restauración
de nuestros barrios, promoviendo
las compras de proximidad para evi-
tar que Nou Barris pierda su dina-
mismo comercial.

Recuperemos la mejor Barcelona
La  palabra ‘orgullo’  es la que
más veces sale a relucir cuando
a un barcelonés se nos pre-
gunta sobre lo que sentimos por
nuestra ciudad. Pero desde
hace tres años, Barcelona pa-
dece una doble adversidad: su
alcaldesa y el independentismo.
Ada Colau quiere convertir el
Ayuntamiento en su comuna de
populismo extremo, mientras
que el independentismo pre-
tende que la ‘Casa Gran’ sea un
casal independentista.  

Colau en su mandato ha ol-
vidado los barrios, que ahora se
manifiestan contra ella y ha igno-
rado a sus vecinos a los que
tanto decía que iba a escuchar.
Su política de vivienda y su pro-
puesta estrella es de cartón-pie-
dra, solo fachada. Continúan los
desahucios, incluso en viviendas
públicas, más de 3.000 al año,
los alquileres se han encarecido

un 20% en los últimos dos años
y más de 80 solares públicos si-
guen vacíos, pese que en ellos
se podrían construir 5.000 vi-
viendas sociales. 

La de Colau es una Barce-
lona hostil con los emprendedo-
res pero amigable con los
antisistema, okupas, incívicos,
manteros e inmigración irregular,
en la que, el turismo es malo, el
comercio injusto, la propiedad
sospechosa, la policía culpable
y que llena de trabas al tercer
sector social, que atiende a las
personas más vulnerables.

La ciudad fuera de la ley se
multiplica y la victimización
crece: uno de cada cuatro bar-
celoneses reconoce haber su-
frido un robo el último año,
mien tras la delincuencia se dis-
para un 20%. Problemas como
los narcopisos, el aumento de
robos en plena calle, el incivismo

en barrios, son una clara mues-
tra de que Ada Colau ha bajado
la guardia en seguridad, cuando
deberíamos ser una ciudad de
Ley y Ordenanzas, con firmeza
10 contra la delincuencia y tole-
rancia cero para  que los espa-
cios públicos sean de todos.   

No es momento de resig-
narse y menos de rendirse, sino
de movilizarse y de ilusionarse.
Barcelona es capital de Catalu-
nya y gran capital de España.
Epicentro de una gran región del
sur de Europa y del Mediterrá-
neo, y que tiene en sus lenguas,
catalán y castellano, un patrimo-
nio a preservar.  

Se ha de pasar de la ciudad
convulsa a la integradora; del
gobierno que gesticula a la efi-
caz gobernanza; del revanc-
hismo y la exclusión, a la
conciliación e integración; de la
Generalitat que niega a Barce-

lona, las inversiones, la financia-
ción y servicios que nos corres-
ponden, a un govern de Catalunya
que lo respete y respalde; de la
confrontación estéril con el Estado,
a una colaboración exigente; y de
la Barcelona en Común de Colau,
a la ciudad con sentido común.

Creo en una Barcelona líder
y referente en el ámbito social y
de atención a las personas, em-
presarial, cultural, docente, sani-
taria, de innovación y deportes.
Defendiendo sin complejos los
siguientes principios ideológicos
sólidos que deben ser aplicados

a la gestión municipal: la colabo-
ración pública-privada y la liber-
tad de elección en servicios, el
ejercicio de la autoridad y el de-
recho de propiedad y a la inicia-
tiva privada, que por ser social
es de interés público y apoyo a
las clases medias. Y es impres-
cindible una Barcelona que
ofrezca seguridad jurídica, sol-
vencia económica y estabilidad
institucional para atraer y desar-
rollar nuestro potencial y oportu-
nidades. Una ciudad en valores,
con sentido social y de ley, para
recuperar la mejor Barcelona.

Colau se olvida de Nou Barris
Hace casi cuatro años Ada Colau
hacía bandera de la lucha contra las
desigualdades sociales entre los di-
ferentes barrios de Barcelona y cen-
tró en Nou Barris gran parte de sus
actos de campaña electoral para lle-
gar a la alcaldía. 

Ahora que ya gobierna la ciudad,
Colau ha olvidado los eslóganes que
utilizaba en Nou Barris, y se ha olvi-
dado de las inversiones que el dis-
trito y sus barrios necesitan. 

El Gobierno de BCN en Comú ha
dejado en el aire algunos proyectos
de barrio que parecían inminentes.
Colau y su equipo hablan de ‘reca-
lendarizar’ inversiones, pero real-
mente lo que están haciendo es
recortarlas y paralizarlas.

Concretamente, en Trinitat Nova,
el barrio con la renta más baja de
toda la ciudad, y por ende uno de los
que requiere de mayor inversión del
gobierno municipal, ha visto como la
construcción de una guardería se

verá aplazada,  así como dos pro-
yectos de expropiaciones y la urba-
nización de parte del barrio. En
paralelo, la remodelación de la pista
polideportiva de la Guineueta tam-
poco se hará, como mínimo, hasta
dentro de dos años pese a estar pre-
vista. 

En definitiva, la sensibilidad social
de Colau se traslada a los presupu-
estos: congelación de inversiones,
fiscalidad e impuestos al máximo
para los vecinos. Mientras, se incre-
mentan las partidas en beneficio de
subvenciones y contratos a entida-
des afines. 
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Llibres Teatre

Miedo és una obra de teatre i un disc,
però el disc, després d’alimentar el mu-
sical, va acabar donant voltes i tombs
per ser una obra seriosa que viu més
enllà de les necessitats dramàtiques
del teatre. I és que cada cançó de l’àl-
bum és una peça diferent de la seva
corresponent a l’obra teatral. Això sí, la
temàtica és la mateixa: la por.

Música Pelis i sèries

Miedo
Albert Pla i Raül Refree

L’esperit de Montmartre
El CaixaForum de Barcelona acull fins al 20 de gener l’exposi-
ció ‘Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmartre’,  una mostra

sense precedents a Catalunya que tracta els principals as-
pectes de l’art francès radical de finals del segle XIX. L’any

1880 Montmartre era un lloc marginal, empobrit i apartat
de París, però en un període relativament breu es va trans-

formar en el centre literari i artístic de París. Un esperit, el del
títol de la mostra, que va ser un estat d’ànim i una mentalitat

avantguardista que van practicar nombrosos artistes, 
el més destacat dels quals va ser Henri de Tolouse-Latrec.     

No t’ho perdis

M À X I M  H U E R T A
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

Ser un periodista d’àmbit estatal
Es va donar a conèixer al programa d’Ana Rosa Quintana

Presentar el seu nou llibre a l’FNAC
Es tracta d’una guia de la capital francesa, París

Li donen el seu suport incondicional 
Després del seu pas fugaç pel ministeri de Cultura

QUÈ HA FET?

Bárbara Lennie, Marisa Paredes, Àlex
Brendemühl o Oriol Pla conformen el
repartiment d’una de les pel·lícules es-
panyoles més interessants de la tardor.
Petra no sap qui és el seu pare i tot just 
després de la mort de la seva mare co-
mença una cerca que la porta a conèi-
xer el Jaume, un artista plàstic poderós
i que té pocs escrúpols.

Petra
Jaime Rosales

L’escriptora salvadorenya Claudia Her-
nández s’estrena en el món de la no-
vel·la amb ‘Roza tumba quema’, un lli-
bre que narra les dificultats d’una mare
que ha de lluitar per les seves filles en-
mig d’una societat en reconstrucció
després d’haver patit una de les gue-
rres més sagnants que es van viure a
Amèrica Central el segle passat.

Roza tumba quema
Claudia Hernández

Aquesta paròdia sobre els Jocs Florals
on Rusiñol denunciava l’idealisme
exaltat d’un certamen que s’havia con-
vertit en instrument de propaganda
del nou catalanisme polític va provo-
car molta crispació a la societat de l’è-
poca. Ara, Jordi Coll la torna a posar en
escena en forma de musical esbojarrat. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Els Jocs Florals de Can Prosa
Santiago Rusiñol

El periodista Màxim Huerta va omplir dijous 18 d’oc-
tubre l’FNAC del Triangle de Barcelona per presentar
el seu darrer llibre Paris sera toujours Paris. En aquesta
ocasió, l’escriptor dona forma a una guia de la capital

francesa ambientada en els anys vint que compta
amb les il·lustracions de l’artista Maria Herreros. L’acte

va tenir una repercussió mediàtica especial perquè
va ser una de les primeres aparicions públiques de

Huerta després del seu pas fugaç pel ministeri de
Cultura. Sobre aquest tema, el que va ser col·la-
borador del programa d’Ana Rosa Quintana no

va voler fer massa referències, però va afirmar
que se sentia molt orgullós d’aquest episodi

de la seva vida. A més, Huerta va assegurar
que el llibre Paris sera toujours Paris tenia un

significat molt especial per a ell i va afegir que
gràcies a aquesta publicació editorial recupera

“la il·lusió adormida, que no perduda”.

Viu en línia | Just Dance 2019
Aquest títol farà que ens aixequem del sofà per ballar amb 

vuit coreografies diferents de temes musicals d’estils variats.

QUI ÉS?

Famosos
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DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
12:00 Segon recital del cicle musical Blues al Cas-

tell, una sèrie d’actuacions organitzades per
la banda Capibola Blues. Entrada gratuïta. /
Castell de Torre Baró.

TOTS ELS DIMARTS
17:30 Continua en marxa el taller d’iniciació a

l’anglès, pensat per a tothom que vulgui co-
mençar a dominar aquest idioma. La darre-
ra classe es farà el dia 13 de novembre. / Cen-
tre Cívic Can Basté.

TOTS ELS DIMARTS
19:00 Continua en marxa el taller de restaura-

ció de mobles, pensat per donar una segona
vida i preservar la bellesa i la utilitat del mo-
ble i a prevenir-ne les alteracions de l’aparença
original. / Centre Cívic Casa Groga.

DES DEL 2 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Porta'ns l'art és la mostra en què di-

versos artistes emergents exposaran les se-
ves creacions i hi actuaran grups de teatre i
de música. L’entrada és gratuïta, cal reserva
prèvia. / Centre Cívic Can Verdaguer.

FINS A L’11 DE NOVEMBRE
Matí-TardaA los que viajan és el nom de la mos-

tra de Mar Sáez que ensenya un recull de vi-
vències, sentiments i inquietuds obtingudes
en els seus viatges amb persones descone-
gudes. / Centre Cívic Can Basté.

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
11:00 L'armariet dels colors és el nom de l’es-

pectacle del cicle Lletra Petita - El racó dels pa-
res, del qual s’encarregarà Santi Rovira. L’ac-
tivitat gratuïta, però les places són limitades.
/ Biblioteca Nou Barris.

DIMARTS 20 DE NOVEMBRE
18:00 Montse Pozo i Isabel Resina seran les res-

ponsables de coordinar la primera de les tro-
bades del Club de lectura infantil i juvenil. /
Biblioteca Nou Barris.

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
18:15 Partit de bàsquet corresponent a la vui-

tena jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el SESE i el Vive El Masnou. / Poliesportiu
Ramon Aldrufeu - Virrei Amat.

La contacontes Mercè Rubí s’encarre-
garà de la sessió Amb gust de format-
ge, per a nens i nenes que tinguin més
de 4 anys. / Biblioteca Canyelles.

Mercè Rubí coordina la
narració ‘Amb gust de formatge’
Dimarts 6 de novembre a les 18:00

Continuen en marxa les sessions del ta-
ller de dibuix de còmic per a alumnes
amb un nivell avançat, que duraran fins
a la meitat del mes de desembre. / Cen-
tre Cívic Can Verdaguer.

Segueix en marxa el 
taller de còmic avançat
Tots els divendres a les 19:30

Teatre de pa, paper i sucre. El toro mo-
rido és una proposta que arriba al dis-
tricte de la mà de la companyia El To-
pil. Entrada gratuïta. / Centre Cívic To-
rre Llobeta.

La companyia El Topil
presenta ‘El toro morido’

Dissabte 3 de novembre a les 19:00

Partit de futbol corresponent a l’onzena
jornada del grup 2 de Primera Catalana
entre la Monta i el CF Balaguer. / Mu-
nicipal de Nou Barris.

La Monta es prepara per
a la visita del CF Balaguer

Diumenge 11 de novembre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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“L’escenari i les possibilitats que
pot generar el combat el conver-
teixen en un enfrontament molt
important”. Així de contundent es
mostra Sandor Martín, en decla-
racions a Línia Nou Barris, po-
ques setmanes abans de veure’s
les cares contra l’argentí Mauro
Godoy. Serà el dissabte 24 de no-
vembre, a la cúpula de les Arenas,
a la plaça d’Espanya.

“És un escenari brutal i és un
privilegi poder lluitar-hi. Fa 47
anys que no se celebra cap vet-
llada de boxa allà, és la primera
del segle XXI”, explica Martín,
que diu estar segur que el recin-
te s’omplirà de gom a gom. “Ja
s’han venut prop de 1.000 en-
trades i l’aforament és de 1.600.
Hi ha una demanada molt gran”,
assegura el púgil.

El seu rival arriba en una di-
nàmica negativa, amb una victò-
ria, un empat i dues derrotes en
els seus darrers combats, però
Martín vaticina que serà un com-
bat molt exigent. “Al final les
dues derrotes van ser decisions
ajustades i l’empat va ser al Ca-
nadà, en un combat que potser
hauria d’haver guanyat”, analit-
za. “Godoy ha tingut cinturons
sud-americans molts cops, té un

ADN guanyador, de manera que
he d’estar al 100% si no vull en-
dur-me una sorpresa”, afegeix.
“Tinc diferents plans d’acció, que
poden variar en funció del que
faci ell també, però espero un rit-
me alt i que intenti buscar la
victòria des del principi”, conclou.

I és que una victòria contra
Godoy li serviria per pujar posi-
cions en el rànquing mundial.
Martín està preparat per al repte.

Martín, en una imatge promocional del combat. Foto: SM

Sandor Martín ultima els detalls
per a la seva lluita a les Arenas

» El seu rival serà l’argentí Mauro Godoy, multicampió sud-americà
» Guanyar permetria que el púgil pugi posicions al rànquing mundial

El Mehdi Aboujanah guanya
el Correbarri per a Nou Barris

ATLETISME4Els atletes de Nou
Barris continuen assolint victò-
ries en el Correbarri. El Mehdi
Aboujanah va ser l’hereu de Car-
les Castillejo (el vencedor de les
últimes tres edicions de forma
consecutiva) i va coronar-se cam-
pió de la setena edició d’aques-
ta prova que enfronta els 10 dis-
trictes de la ciutat i que es va dis-
putar el passat diumenge 14.

El corredor marroquí, afincat
al districte, va aturar el cronò-
metre en 31 minuts i 51 segons,
una marca cinc segons superior
a la del segon classificat, el gra-

cienc Roger Roca, mentre que el
tercer va ser Carles Montllor.

Pel que fa a la representació
femenina, Eva Palma es va que-
dar a les portes del podi: va ser
quarta amb una marca de 40 mi-
nuts i 52 segons.

CINQUENS A LA GENERAL
Nou Barris va acabar en cin-
quena posició a la classificació
global, amb un total de 7.976
punts. És la millor classificació
històrica del districte, que fins ara
només havia pogut ser el setè, el
novè i el desè.

La Monta, invicta sota 
les ordres de Dani Andreu

El canvi a la banque-
ta del primer equip
de la Monta està do-
nant els seus resul-

tats. I és que d’ençà que Dani An-
dreu va assumir el primer equip
(el dia 25 del mes passat), els de
la Prosperitat han sumat 9 punts
dels 15 que s’han jugat, gràcies a
dues victòries i tres empats. 

A més, l’equip ha recuperat la
solidesa i només ha encaixat
dos gols en aquestes darreres jor-
nades, i ha escalat posicions a
marxes forçades: ara ocupa la si-
sena plaça a la classificació.

Així, amb aquestes bones
sensacions recents, els groc-i-ne-
gres voldran mantenir la seva
bona dinàmica i retallar encara
més les distàncies amb els dos
primers classificats, Viladecans
i Mollerussa, que tenen un petit
marge sobre els seus principals
perseguidors.

El novembre farà que els
d’Andreu visitin el camp del CE
Cambrils, que rebin el CF Bala-
guer, que es desplacin a Castell-
defels per jugar contra el Vista
Alegre i que disputin un partit a
casa contra la UE Tàrrega.

El SESE tanca el mes a
la zona tranquil·la de la taula

Malgrat haver su-
mat només una vic-
tòria en els quatre
partits disputats

aquest mes (68-77 a la pista de
l’Alfindén), el sènior masculí del
SESE de Carlos Espona aconse-
gueix mantenir-se en la zona
tranquil·la de la classificació, i ara
ocupa la setena posició del grup
C-B de la lliga EBA, amb un ba-
lanç provisional de tres victòries
i tres partits perduts.

De cara al mes de novembre,
l’equip començarà visitant un
rival directe, el BBA Castelldefels
el diumenge 4. Només sis dies
més tard, el cuer de la taula, el
Vive El Masnou, visitarà el Virrei
Amat. El tercer dels reptes del
mes que ve serà el segon des-
plaçament, a Sant Adrià, per ju-
gar contra l’UBSA al Pavelló Ri-
cart el dissabte 17, mentre que el
darrer repte del novembre serà
el dia 24 contra el Pardinyes.

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT

Motociclisme | Rins encara la recta final del mundial de MotoGP
La recta final de l’any natural coincideix amb les darreres proves del mundial de motociclisme, i

Àlex Rins voldrà tancar la seva millor temporada a la categoria reina amb dos bons resultats a les
curses de Malàisia i València. El de Suzuki és desè, però té opcions reals d’acabar en cinquè lloc.Esports
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Nou Barris

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

Ernest Maragall ha estat pro-
clamat oficialment candidat
d’Esquerra Republicana a l’al-
caldia de Barcelona. El 56è
Congrés Regional de la Fede-
ració de Barcelona d’ERC ha
ratificat els resultats de la jor-
nada de primàries, on Mara-
gall va rebre un 94,2% de
suports per convertir-se en el
candidat republicà a l’alcaldia.

En el discurs de proclama-
ció com a candidat, Ernest
Maragall ha assegurat que
“avui, Barcelona és una ciutat
enfadada, inquieta i desorien-
tada, que demana a crits ser
atesa i ben governada”. “La
nostra primera obligació és
escoltar aquest clamor barce-
loní i donar-li forma amb com-

promís i un bon projecte”, ha
explicat. 

Maragall ha afegit que “avui
estem en un punt de partida,
l’inici d’un viatge que vol ser de
llarg abast”. “Barcelona encara
és lluny d’on la voldríem veure,
i la ciutat ha de ser locomotora
i vagó del viatge cap a la Repú-
blica”, ha recalcat. El ja candi-
dat d’Esquerra Republicana a
l’alcaldia de Barcelona ha ex-
plicat que “els barcelonins i
barcelonines volen una ciutat
pionera en innovació, recerca i
educació. Una capital univer-
sal, seu de la cultura i el conei-
xement de tot el món".

Ernest Maragall ha conclòs
dient que “volem governar per
transformar i construir perquè

Barcelona assoleixi el màxim de
les seves capacitats”. “Volem
guanyar per tothom, per con-
vertir en guanyadors molts dels
que avui estan perdent el dret
a viure amb dignitat”, ha asse-
gurat.

Maragall ha tancat el seu
discurs amb una apel·lació a
guanyar les eleccions: “Anirem
dels casals a les cases, i als
carrers i a les places, anirem
de les persones a les perso-
nes, als homes i dones de Bar-
celona, dels republicans a tots
els ciutadans, als futurs ciuta-
dans de la República cata-
lana”. 

Al seu torn, el president de
la Federació de Barcelona, Ro-
bert Fabregat, ha explicat que

“Esquerra Republicana ha de
ser la punta de llança del pro-
jecte republicà a Barcelona”.
Fabregat ha tornat a agrair a

Alfred Bosch el seu gest de ge-
nerositat, i ha afegit que “ara,
la passa més important que
hem de fer és a Barcelona”.

Ernest Maragall és proclamat candidat 
d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Barcelona

En el passat plenari de dis-
tricte de Nou Barris es va
aprovar substituir el nom de
l’Avinguda de Borbó per Avin-
guda dels Quinze arrel d'una
iniciativa conjunta de la Taula
Unitària de Nou Barris per la
República i l'AVV de Torre Llo-
beta-Vilapicina, avalada per
més de 1.500 signatures de
veïnes i veïns del barri i votada
favorablement pels consellers
d’Esquerra Republicana, Bar-
celona en Comú, i el PDECAT. 

La primera dictadura -
aquella de la que ningú se'n
recorda- ja va imposar el nom
de Borbó a una via que sem-
pre havia estat el Camí antic
de Sant Iscle (de Sant Iscle
de les Feixes), la II República
la va rebatejar amb el nom

de Mariscal Joffre, l'heroi
nord-català de la IGM mort el
1931, però l'Ajuntament fei-
xista posterior va recuperar el
nom monàrquic el 1942 en
un intent d'esborrar tot allò
que havia representat la Re-
pública.

Ara Nou Barris esborra el
Borbó dels seus carrers i, a
proposta de les entitats ve-
ïnals, dignifica un topònim d'a-
quells que no apareix en cap
placa però que tots hem fet
servir algun cop en la nostra
vida: Els Quinze. Recuperem
un nom popular amb més de
cent anys d'història creat per
les veïnes i veïns que ens van
precedir. Esborrem l'arbitra-
rietat, la injustícia, els privile-
gis, la impunitat... i els cops de

porra de l'1-O, i tornem a di-
buixar amb traç ferm la nostra
història, la nostra memòria
popular, la dignitat d'un barri
que ni se sent ni es vol súbdit.

Des d'Esquerra Republi-
cana ja havíem demanat fa
temps aquest canvi i, després
de col·laborar i acompanyar
aquesta proposta veïnal, no

podem fer res més que cele-
brar-ho i enorgullir-nos del
nostre veïnat. 

L'Avinguda dels Quinze ja
és vostra!

Nou Barris substitueix el nom de 
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