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L’informe anual sobre la salut a
Barcelona publicat recentment ha
inclòs per primera vegada una
estimació sobre la mortalitat a
causa de la mala qualitat de l’aire.
Segons les dades de l’estudi, l’any
2017 a Barcelona van morir 354
persones per causes relacionades
amb l’excés de partícules conta-
minants a l’aire.

A banda, l’informe, que ela-
bora l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, també proporciona
dades d’anys anteriors. Les xifres
són contundents: entre el 2010 i
el 2017 hi va haver una mitjana de
424 morts anuals a causa de l’ex-
cés de partícules contaminants.
Durant la presentació de l’estudi,

la gerent de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona va explicar
que el 70% de la població de Bar-
celona està potencialment expo-
sada a nivells de diòxid de nitro-
gen superiors als que recomana
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS). Pel que fa a les partícules
contaminants, la població expo-
sada que sobrepassa el llindar
que recomana l’OMS és del 98%.

“REDUIR ELS COTXES”
Tal com van explicar des de l’A-
juntament, les xifres de mortalitat
són una estimació feta a partir dels
valors anuals de les partícules
contaminants PM2,5  en suspen-
sió. Segons la comissionada de Sa-
lut, Gemma Tarafa, aquestes da-
des demostren que cal augmentar
la lluita contra la contaminació que
provoquen els cotxes, a banda de
les mesures puntuals en casos

d’episodis de contaminació: “Si no
reduïm els cotxes, no reduirem
l’impacte que això té sobre la sa-
lut”. Segons Tarafa, aquestes me-
sures començaran a tenir efecte
quan es converteixin en estructu-
rals a partir del 2020.  

“XIFRES ALARMANTS”
Des de la Plataforma per la Qua-
litat de l’Aire afirmen a aquesta pu-
blicació que les xifres són “greus i
alarmants”, tot i que afegeixen que
no els sorprenen perquè a Barce-
lona “se superen de forma siste-
màtica els nivells  de contamina-
ció”. Des d’aquesta entitat creuen
que hi ha dos focus molts clars que
provoquen aquesta contaminació:
el trànsit de vehicles privats i les
emissions del Port. Per això de-
manen “una reducció del parc de
vehicles i que no es facin les noves
terminals del Port”.

Un aire que mata
» L’informe sobre la salut a la ciutat calcula que l’any passat van morir 354 persones per contaminació

» Des del consistori insisteixen que cal augmentar la lluita contra la pol·lució que causen els cotxes

Albert Ribas
BARCELONA

La lluita contra la contaminació passa per la reducció del trànsit rodat. Fotos: Diputació/Robert Ramos i Tomàs Fano

ESTUDI4El document de l’A-
gència de Salut Pública de
Barcelona també aporta dades
positives. En aquest sentit,
mostra com les desigualtats de
salut entre els diferents barris
de la ciutat han disminuït.
L’escletxa entre l’esperança
de vida de les zones riques i la
de les zones pobres s’ha reduït,
ja que entre el 2011 i el 2013 la
diferència era de 4,3 anys,
mentre que entre el 2014 i el
2016 va ser de 2,4 anys. 

En paral·lel, l’altra bona
notícia és que l’esperança de
vida augmenta a tota la ciutat,
també als barris amb rendes

menors. Sobre això, la co-
missionada de Salut, Gemma
Tarafa, considera que “és una
dada que cal llegir amb pru-
dència”, però celebra que “si
disminueix la diferència, sig-
nifica que les polítiques tenen
un impacte en la població
més desafavorida”. 

RÈCORD HISTÒRIC
L’esperança de vida, doncs,
arriba al rècord històric i se
situa en 81,2 anys per als
homes i en 86,9 per a les do-
nes. Són xifres lleugerament
superiors a les mitjanes ca-
talana i espanyola.

Les desigualtats en salut
entre els barris disminueixen
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Lo bueno de estos mo-
mentos en los que la

credibilidad de un po-
der del Estado cae al suelo es que per-
mite reconocer a los verdaderos refor-
mistas. ¿Sabes esos que dicen "no es
para tanto", "pasa en todos los países"
o "por suerte ya se ha solucionado"?
Pues esos no son.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara Espanya amena-
ça amb bloquejar l’a-

cord del Brexit per Gi-
braltar. No importa que el 98% dels gi-
braltarenys vulguin ser britànics ni
que el penyal doni feina a milers de
ciutadans espanyols. Sembla que l’ú-
nic recurs diplomàtic de Borrell sigui
el bullying.

@aleixsarri

El problema de la po-
licia no és tant una ac-

tuació desproporciona-
da com que diuen que actuen sense
cap tipus de criteri de proporcionali-
tat. No és el que van fer un dia sinó el
que fan cada dia actuant sense pro-
tocols ni subjecció a estàndards in-
ternacionals.

Mantener en la prisión a
@junqueras, @jordiala-

preso, @jorditurull, @quim-
forn, @joseprull, @raulromeva, @jcui-
xart, @dolorsbassac y @ForcadellCar-
me es encarcelar las vías democráticas
de diálogo. Es urgente encontrar una
solución por la vía política en la linea
de la justicia y el respeto.

@sorluciacaram@eyndePenal@apuente

La lupa

per Paula Carpintero Páez

Volem ser lliures

La violència masclista continua, per
desgràcia, molt present en la nostra so-
cietat. És evident que des de sempre el
sistema patriarcal ha dominat amb la
seva autoritat imposada cap al sexe fe-
mení, provocant una distribució desi-
gual del poder entre homes i dones.

Aquestes desigualtats de gènere les
podem trobar, per exemple, en el seu
moment, quan les dones tenien prohi-
bit votar, o en les famílies tradicionals
on la figura de l’home era l’única que es
tenia en compte en quës-
tions econòmiques, políti-
ques, laborals, etc. Actual-
ment, les podem veure en el
sexisme que es té en el llen-
guatge, en el salari on elles
cobren menys que ells, en
les relacions afectivo-sexu-
als, o quan es ven la dona com un ob-
jecte, entre altres.

En relació al sistema sexe-gènere,
s’estableixen una sèrie de condicions so-
cials diferents per a homes i dones, se-
gons el paper o rol assignat, i si se surt
de les normes establertes pot arribar a
convertir-se en un problema per a la
dona, ja que la pròpia llibertat, la ca-
pacitat de prendre decisions i ser em-

poderada està “mal vist” o es critica,
perquè no és el que s’espera d’ella. Una
dona pot ser tan dona com qualsevol al-
tra, encara que no vulgui casar-se, te-
nir fills i formar una família, posant un
clar exemple. Els estereotips de gène-
re tampoc ajuden a millorar. La publi-
citat, el cinema, lletres de cançons, la te-
levisió… fan que el masclisme es nor-
malitzi en moltes ocasions, passant
com a desapercebut quan en realitat s’a-
maga.

També l’amor romàntic ha fet molt
mal, ja que està tan idealitzat que l’ú-
nic que comporta són falses expectati-
ves i frustració en les relacions de pa-
rella, a més d’aquesta necessitat de no
poder viure sense l’altra persona, que
ningú podrà estimar-nos com ell, etc.
Es confon conceptes que fan que tot ple-
gat ens porti a la insatisfacció, ja que
aquest ideal també es basa en la pos-

sessió de l’ésser estimat, i en l'anul·la-
ció d’un mateix per entregar-se total-
ment a l’altre, el que comporta una sub-
missió per part de la dona cap a l’home.
Que si “el nostre príncep blau ens està
esperant”, que si “hem de trobar la mit-
ja taronja”… S’ha de canviar aquest pen-
sament que algú ens ha de completar
perquè, si no, no serem feliços.

Ningú és responsable de la nostra
felicitat, excepte nosaltres mateixos/es.
La visió que tinc de la construcció d’u-

na relació saludable és esti-
mar des de la llibertat, a més
d’altres aspectes com la
bona comunicació, expres-
sar els sentiments i el que es
vol, el respecte, la confian-
ça, no intentar canviar l’al-
tra persona i cuidar la rela-

ció cada dia. A nivell més de societat,
s’ha de promoure tots aquests valors
des de la coeducació, deixar de discri-
minar per raons de sexe i ensenyar des
de la tolerància, l’afectivitat i la igual-
tat des de petits. Així, cada dia, estarem
un pas més endavant de poder acon-
seguir acabar amb la violència de gè-
nere, una realitat que ens correspon a
tothom trencar-la.

Els estereotips de gènere no hi ajuden. 
La publicitat, el cinema, la televisió... 

fan que el masclisme es normalitzi
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Els semàfors

Can Basté
El Fòrum Fotogràfic Can Basté tancarà

aviat l’edició d’enguany, que un cop més
ha permès a fotògrafs novells presentar

els seus projectes fotogràfics. Els dos
guanyadors, que es triaran l’1 de desem-

bre, rebran una beca de 2.000 euros. 
pàgina 11

SESE
El primer equip masculí del club, que ha-

via començat la temporada amb molt
bon peu i aconseguint grans resultats, ha

viscut un mes complicat i ha perdut en
tres de les quatre jornades. Els de Carlos

Espona, però, són lluny del perill. 
pàgina 22

CC Torre Llobeta
El Centre Cívic Torre Llobeta celebra

aquest novembre el seu 35è aniversari.
La celebració va començar el dia 17 amb

un concert i una setmana més tard va se-
guir amb una jornada per als més petits.

El dia 30 s’inaugurarà una exposició. 
pàgina 11
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A les xarxes

@Sallamachine666: La deixadesa de #Renfe
comença a costar vides. Diran que la culpa és
de la pluja, però fa dècades que no fan ni el
més mínim manteniment.

@FrancescCerdo: En realitat de moment
només és una amenaça per als catalans. Que
els quedi ben clar que mai no ens han fet por,
ni mai ens en faran, de por, unes urnes!

#EleccionsAlMaig?

@jorditurull: Dels autors de “La Fiscalia te
lo afina”, ens arriba el nou hit: "Contro-
laremos la Sala Segunda desde detrás". Tot
molt normal... a l'estat espanyol.

#DesDeDarrere #NomésFaltavaAixò

Les millors
perles

La Verge del Pilar va aparèixer la vigília del 20 de novembre, ani-
versari de la mort de Franco, amb una bandera de la Falange en
una de les seves columnes. L’alcalde de Saragossa, Pedro Santis-

teve, ha dit que el cas “és una vergonya i una falta molt greu a la sen-
sibilitat i les creences de milers de veïns que rebutgen el feixisme”.

L’actriu Aina Clotet s’ha pronunciat en relació al cas de  la
discriminació que hauria patit després de ser exclosa d’una
sèrie televisiva, dirigida per Leticia Dolera, per estar emba-

rassada. Clotet ha afirmat que “cap dona hauria de veure’s en la
necessitat d’ocultar una cosa així per protegir la seva carrera”.

Amancio Ortega comprarà a un fons estatunidenc part de la
seu central de la companyia Amazon, a Seattle. Pontegadea
Immobiliari, propietat d’Ortega, pagarà entre 740 i 750 mi-

lions de dòlars per tancar una operació que serà la més gran que la
immobiliària ha fet als Estats Units i la segona de la seva història.

Airbnb ha retirat els anuncis d’allotjaments situats en as-
sentaments jueus de Cisjordània per ser un territori que
és al “centre de la disputa entre Israel i Palestina”. Minis-

tres d’Israel han dit que la decisió és “discriminatòria” mentre
l’Organització per a l’Alliberament de Palestina ho ha celebrat.

La SER ha demanat perdó a l’entrenador del Lleida, Gerard Alba-
dalejo, i al club després que un periodista, a qui la cadena ha
qualificat de “col·laborador extern”, increpés Albadalejo durant

una roda de premsa per respondre en català a una pregunta feta en
català. Els fets van tenir lloc a Ejea de los Caballeros (Saragossa).

Safata d’entrada

Mònica Terribas documenta
cada matí des de Catalunya Rà-
dio el que estem patint en aquest
país que es diu Catalunya. Fa
dies, però, em va sorprendre que
reduís aquesta Catalunya que
pateix a “la meitat dels catalans”.
Una expressió desafortunada
que no hauria d’enterbolir l'in-
negable compromís de la Terri-
bas amb la informació i el país.
Dic desafortunada perquè no es
tracta només de la meitat dels
catalans que estem patint la bru-
talitat de l’Estat, sinó de la im-
mensa majoria, per no dir la to-
talitat. Els demolidors efectes del
155 no són selectius ni perjudi-
quen exclusivament els inde-
pendentistes (d’altra banda, més
de la meitat, segurament). Però
més enllà de voler un estat propi
o una altra cosa, la immensa ma-
joria dels catalans volem viure
en un estat democràtic on les de-
cisions sorgides de les urnes si-
guin respectades i el dret dels
pobles a autodeterminar-se si-
gui reconegut, com ho palesen
les enquestes i com ho establei-
xen els tractats internacionals
que va firmar, però que no res-
pecta, el mateix Estat espanyol.

La meitat?
per Salvi Pardàs

Mà dura
per Joan Xuriach

Altsasu; Otegi; Blanquerna
(Madrid); Egunkaria; inde-
pendentistes catalans (Gar-
zón); un miler de ferits l’1
d’octubre de l’any passat; Jor-
di Borràs; pèrdua d’un ull per
pilota de goma (Roger Espa-
ñol); les clavegueres de l’estat;
la fuita d’empreses; xantatge
de la monarquia a empreses
catalanes; les mentides i cam-
panyes d’odi contra Catalunya;
Ciudadanos; el 155; les mani-
festacions feixistes pels carrers
de Barcelona; la repressió als
antifeixistes; Juan Carlos I;
Corina; la corrupció del PP;
FAES; Fundació Francisco
Franco; Falange; VOX; Castor;
el tribunal de comptes i el
9N; el rescat bancari; les hi-
poteques; els desnonaments;

els ERO andalusos del PSOE;
la lapidació de l’Estatut del
2006; la persecució judicial a
la llibertat d’expressió; els
atacs a la llengua catalana;
les ràtzies nocturnes unionis-
tes pels pobles de Catalunya;
la impunitat absoluta de fei-
xistes i unionistes; els exiliats
polítics; els presoners polítics
amb més d’un any de presó
preventiva sense proves... Es-
candalós, oi? No home no!
Pintura groga a la porta de l’es-
cala d’en Llarena, això sí que
és preocupant! I violència!
Tot el cor d’unionistes i, tam-
bé, d’esclaus catalans que de-
manen perdó per existir als co-
lons espanyols hi estan d’a-
cord. Mà dura. On hem anat a
parar, no tot s’hi val! 
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Entrevista
Foto: Marta Vall-llebrera

Som a la recta final del pri-
mer mandat de la CUP a l’A-
juntament de Barcelona.

Quin balanç en fa?
Em quedo amb l’aprenentatge
que hem tingut de com és la ins-
titució. Hem ratificat les coses que
ja intuíem que hi havia a dins.

Quines?
Els límits que té la pròpia institució,
el teatre que hi ha fruit del seu pre-
sidencialisme... L’oposició fa un mer
control, però a nivell propositiu
està molt limitada. Hi ha regidors
que fa molts anys que són a l’Ajun-
tament i que el seu modus vivendi
és fer oposició, però això després no
es trasllada en un canvi material de
les coses.

Abans deia que ja ho intuïen, tot
això.
Sí, però no et deixa de sorprendre
quan ho veus amb els teus propis
ulls. Per exemple, quan veus que el
PDeCAT es continua portant bé
amb el PP. Malgrat tenir Joaquim
Forn a la presó, els regidors dels dos
partits tenen una relació de co-
mentar la jugada que costa d’en-
tendre. Jo molts cops em pregunto:
¿Com pot ser que els estiguin rient
les gràcies?

Li dirien que és part del joc de-
mocràtic.
Doncs jo ho veig molt hipòcrita.
Més que res perquè això també és
política. Certs vincles t’allunyen
de poder fer la política que vols. So-
bretot quan passes anys a dins.

Qui no ha acabat el mandat ha
estat María José Lecha. Què va
passar exactament amb ella?
Hi va haver un document per part
de certs nuclis de les assembles de
la CUP en el qual posaven de ma-
nifest, segons el seu punt de vis-

ta, tota una sèrie de males praxis
que hi havia hagut per part de la
regidora.

Quines males praxis?
Al document s’especificaven, però
no se’n va voler fer gaire ressò pú-
blicament perquè enteníem que
no era necessari fer-ho i, per tant,
tampoc ho faré jo ara.

No era una bona oportunitat
per demostrar la transparència
que vostès sempre reivindiquen?
Vam valorar que era una qüestió in-
terna de la CUP. I amb els meca-
nismes de l’organització es van
articular les explicacions que es van
voler donar internament.

Al llarg d’aquests anys han estat
molt crítics amb el govern d’Ada
Colau. Fins i tot l’acusen d’esco-
rar-se cap a la dreta. 
Sí. Quan Barcelona en Comú va
guanyar l’alcaldia es va obrir un ven-
tall d’oportunitats per canviar el
model de ciutat, començant per re-

cuperar serveis públics i apostar cla-
rament per un decreixement turís-
tic. Però cap d’aquestes dues coses
s’ha complert. Bé, de fet ni s’han po-
sat a l’agenda. 

Això els comuns li rebatrien.
Sí. Em dirien, per exemple, que han
augmentat molt la despesa social,
i és veritat. D’acord. Però la des-
igualtat també ha augmentat molt.
Això vol dir que no s’estan tocant
elements clau per revertir aquesta
desigualtat. Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar pedaços com
ha fet Colau. ¿Per què ens hem
quedat sols defensant el decreixe-
ment turístic, per exemple?

És viable el decreixement turístic?
I tant, però has de diversificar l’e-
conomia i fer una aposta per altres
sectors productius de la ciutat.

Quins?
[Pensa] Hem de tornar el negoci als
barris. Les petites botiges, el sector
cultural... Hem de deixar de ser mo-
nocultiu turístic. Però per fer-ho
t’has de plantar davant la indústria
turística, i això requereix tenir un mo-
viment popular darrere. Però com
que els comuns sovint han copat
aquest moviment popular perquè
estigui a favor dels seus postulats i
renunciï a certes coses...

El líder de la PAH va plegar per
entrar a treballar a l’Ajuntament,
per exemple.
Un escàndol.

Coses com aquesta debiliten els
moviments socials?
Jo crec que sí. I penso que ha estat
un error del govern però també de
la mateixa gent que n’ha acabat
formant part. Hi ha moviments que
han acabat copats per l’administra-
ció, però per sort en sorgeixen d’al-
tres que els qüestionen. Per exemple,
els grups d’habitatge de barri.

Com veuen la FAVB? Creu que és
crítica com amb l’anterior govern?
No. Malgrat que públicament vul-
guin mantenir una certa indepen-
dència, massa sovint donen suport
a polítiques que fa cinc anys no hau-
rien acceptat.

I la ciutat, com la veuen? Hi ha un
problema d’inseguretat?
Depèn de com ho entenguem. Si
mirem les xifres oficials, és evident
que els fets delictius han augmen-
tat. Però nosaltres creiem que el pro-
blema més greu que té la ciutat és
de desigualtat. I potser si anem a l’a-
rrel d’aquesta desigualtat i la com-
batem, els delictes disminuiran. En
lloc de més policies, nosaltres diem:
més treballadors socials, més edu-
cadors, més serveis públics...

A Ciutat Vella va ser molt cele-
brada la macrooperació policial
de finals d’octubre.
Sí, però l’endemà els veïns ja deien
que els narcos havien tornat a ocu-
par habitatges.

Què s’ha de fer doncs?
M’agradaria veure el mateix dispo-
sitiu policial al Port. I no diré res més
perquè després em posen querelles
[somriu]. I sobretot el que comen-
tava abans: més serveis públics.
¿Com pot ser que a Ciutat Vella ha-
gin reduït els educadors socials
amb la situació que hi ha? Sincera-
ment, ens preocupa quan veiem els
comuns celebrant tant una ma-
crooperació policial.

També van celebrar que el Ple re-
provés el rei, a proposta de la CUP,
per cert. De què serveixen aquest
tipus de declaracions més enllà
de generar titulars?
Serveixen per desgastar una insti-
tució caduca i patriarcal, perquè hi
hagi un debat públic al respecte...

El rei no sembla gaire preocupat.
[Somriu]. No... És evident que més
enllà del posicionament públic, això
no té una translació real. Però com
a mínim contribuïm a posar el debat
sobre la taula.

Creu que les eleccions del maig vi-
nent estaran més marcades per
l’agenda nacional que per la local?
Fa uns mesos pensava que sí, però
veient com està ara mateix el procés
independentista ja no ho tinc tan
clar. A més, pel pes que té Barcelo-
na potser el debat no girarà tan en-
torn d’això, però és clar que hi jugarà
un paper rellevant.

Si depèn dels vots de la CUP que
Colau torni a ser alcaldessa o que

la ciutat passi a tenir un alcalde in-
dependentista, què faran?
Caldrà veure els programes de cada
partit. No es tracta tant de si s’és o no
independentista, sinó de quines
qüestions programàtiques es posen
sobre la taula.

I si d’aquests mateixos vots depèn
que Manuel Valls pugui ser alcal-
de, ho evitaran?
[Pensa]. Jo entenc que sí, que en
aquest supòsit evitaríem que Valls
fos alcalde. 

Ja han dit que no faran pactes de
governabilitat. No volen assumir
espais de govern?
És que assumir espais de govern sen-
se tenir una correlació de forces a fa-
vor teu et pot dinamitar el teu pro-
jecte polític. ¿Els comuns, amb onze
regidors, han dinamitat els seus
principis polítics? Jo crec que sí, for-
ça. Han fet una política comunicati-
va molt agressiva i han venut mol-
tes victòries, però si rasques... Les pre-
ocupacions veïnals segueixen sent
les mateixes ara que fa quatre anys.

Com entomen els comuns una crí-
tica com la de la CUP, feta des de
l’esquerra?
S’ho prenen tot com un atac. És com
si no acceptessin que nosaltres pu-
guem estar més a l’esquerra que ells.
I com que no ho accepten, ens ridi-
culitzen. Jo amb Jaume Asens he tin-
gut moltes enganxades. Personal-
ment, he de dir que m’he portat mi-
llor amb la gent d’Iniciativa.

Com s’ho explica?
No ho sé. Però tenen un tracte di-
ferent. La manera de negociar, d’en-
tendre la diversitat... Almenys és el
que jo he viscut aquests quatre
anys. De fet, els grans pactes de ciu-
tat els ha aconseguit Janet Sanz. 

“Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar

pedaços com ha fet Colau”
Maria Rovira / Regidora de la CUP Capgirem Barcelona

Maria Rovira ens cita a mig matí a l’Ajuntament però acabem fent l’entrevista en
un bar de Gràcia. Després de quatre anys fent de regidora, reconeix que se sent

més còmode al carrer que a la institució. El canvi de lloc no té res veure amb això,
però és premonitori. Diu que s’ha portat millor amb ICV que amb els comuns.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Perfil | L’única regidora de la CUP que ha fet tot el mandat
Maria Rovira (Barcelona, 1988) és l’única dels tres regidors de la CUP que van comen-

çar el mandat i que l’acabarà. Psicòloga de formació, participa en espais feministes i
ha focalitzat la seva activitat en la construcció del moviment juvenil des de fa anys.

“Els grans pactes
de ciutat els 
ha aconseguit la
regidora Janet Sanz”
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Nou Barris

HABITATGE4L’Associació de
Veïns del barri de Porta no es
rendeix i seguirà lluitant perquè
els terrenys de la Maladeta siguin
“un espai públic” i no s’hi cons-
trueixin pisos.

Durant el darrer consell de ba-
rri diversos veïns van reclamar al
consistori que converteixi en pú-
blics els terrenys. La petició veï-
nal, però, és molt difícil de tirar en-
davant, ja que la propietat ja ha
presentat la llicència per construir
en un dels solars i tot indica que
serà acceptada, ja que en aques-
ta part del terreny no hi ha els
horts veïnals. Això arriba després
que fa uns mesos una altra de les

promotores presentés una lli-
cència d’obra per al solar ocupat
pels veïns on ara hi ha els horts,
tot i que aquesta va ser rebutjada
per no complir tots els requisits. 

Ara, des de l’Associació de
Veïns de Porta volen portar una
iniciativa ciutadana al plenari per
saber si els partits polítics donen
suport o no a fer que els solars de
Maladeta sigui un espai públic.
De moment ja han començat a re-
collir firmes i estan acabant de

preparar futures mobilitzacions
però des del Districte ja han avi-
sat que no es poden tirar enrere
les llicències un cop es donen. El
consistori també ha deixat clar
que, com a mínim de moment,
descarta comprar els solars.

El president de l’entitat veïnal,
Albert Villacampa, afirma a Línia
Nou Barris que els veïns no estan
disposats a rendir-se i diu que te-
nen clar que lluitaran i es mobi-
litzaran “el que faci falta”.

Protesta veïnal durant el darrer consell de barri. Foto: Twitter (CUP9B)

El barri de Porta no es rendeix:
“Maladeta ha de ser públic”

» L’associació de veïns vol portar el cas dels solars al pròxim plenari
» El Districte descarta comprar els terrenys a les promotores

Nou famílies de Roquetes
hauran de marxar del seu pis
HABITATGE4Un total de nou fa-
mílies que viuen en un pis del
barri de Roquetes, al número 71
del carrer d’Alcàntara, hauran
de marxar de casa seva després
que el bloc hagi estat declarat en
estat de ruïna.

Tal com va avançar TV3, la
propietària del bloc va marxar fa
un temps i va abandonar els
veïns. Una de les famílies, per
exemple, té un contracte de llo-
guer que fa més de 20 anys que
no té cap validesa. Des de llavors
els veïns han fet pel seu comp-
te  diferents reformes però fa un
temps, per les queixes de la

gent que hi viu, l’Ajuntament va
intentar contactar amb la pro-
pietària sense èxit. Ara, la da-
rrera inspecció va acabar de-
clarant l’edifici en estat de ruï-
na, cosa que va fer que la Guàr-
dia Urbana els informes que
havien de marxar del bloc. Des
del Districte han explicat que el
més important és primar la se-
guretat de les persones i, poste-
riorment, buscar una solució a
la seva situació. De moment
l’Ajuntament els ha ofert anar a
viure en un alberg però els veïns
han deixat clar que no marxaran
si no hi ha solució definitiva.

LA PROSPERITAT4El nou Casal
de Joves de la Prosperitat és un
equipament molt esperat entre
el jovent del barri. Ara, quan
semblava que l’inici de les obres
era a tocar, el grup de joves que
gestiona l’equipament –ubicat
en uns mòduls des del 2012–
s’han endut una galleda d’ai-
gua freda. I és que el projecte, tal
com ha avançat Betevé, ha que-
dat aturat.

El motiu d’aquesta mala no-
tícia es troba en el fet que el pro-

jecte no s’ha pogut licitar a cau-
sa d’un deute que ha aparegut i
que, segons l’Ajuntament, l’ha
d’assumir el Consell Comarcal
del Barcelonès, ja que en el seu
moment va ser l’empresa Rege-
sa, propietat del Consell Co-
marcal, qui va fer l’expropiació
del solar. El terreny va ser com-
prat a Adif a través de Regesa
però va quedar pendent un deu-
te de tres milions d’euros. El
problema és que aquesta em-
presa ja no existeix i el Consell

Comarcal del Barcelonès està en
vies de liquidació. Mentre no hi
hagi acord entre les dues admi-
nistracions el projecte no es po-
drà licitar.

En declaracions a Betevé, el
vicepresident del Casal de Joves
de la Prosperitat, Fran Fernández,
ha afirmat que no entén “com no
hi ha hagut comunicació entre els
departaments municipals de Pa-
trimoni i Urbanisme, ja que
s’hagués descobert el problema
des del primer minut”. 

Imatge de la part posterior de l’edifici. Foto. Google Maps

El nou Casal de Joves, aturat

Política | Pablo Iglesias visita Nou Barris
La plaça d’Àngel Pestaña va ser l’escenari l’11 de novembre d’un acte de Barcelona En Comú

amb la presència del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Iglesias i Colau van demanar al 
president espanyol, Pedro Sánchez, que miri d’aprovar els pressupostos amb ERC i PDeCAT.   

L’Associació de Veïns
de Porta defensa
que el barri necessita
més espais oberts
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El Centre Cívic Torre Llobeta
celebra el 35è aniversari

EQUIPAMENTS4El Centre Cívic
Torre Llobeta celebra aquest
mes de novembre el seu 35è
aniversari.

El primer dia de celebració va
ser el passat 17 de novembre,
quan va tenir lloc el concert del
grup Radiostar, una banda de
tribut al pop-rock dels anys vui-
tanta. Una setmana més tard, el
dia 24, es va fer el dissabte fa-
miliar, una activitat a càrrec de

Las Lindas que va permetre als
més petits descobrir una casa
plena de contes, cançons, dis-
fresses i  altres sorpreses.

Per últim, a partir del 30 de
novembre es posarà en marxa
l’exposició ‘Remember’, que farà
un recorregut pels 35 anys de la
vida social i cultural del centre cí-
vic. Inclourà una selecció de car-
tells, fotografies, objectes... i es po-
drà visitar fins al 22 de desembre.

El Fòrum Fotogràfic 
Can Basté encara la recta final
FOTOGRAFIA4El Fòrum Fo-
togràfic Can Basté tancarà els
dies 30 de novembre i 1 de des-
embre  l’edició d’enguany. Du-
rant aquests dos dies els autors
de les 20 propostes selecciona-
des faran   la presentació davant
del jurat del Fòrum i el públic
assistent. 

Cada fotògraf disposarà de
10 minuts per explicar el seu
projecte a través de la projecció
de les seves fotografies. El dia 1
a les nou del vespre es donaran
a conèixer els dos projectes
guanyadors, que rebran una
beca de 2.000 euros i seran ex-
posats de forma individual a la
Sala Cava de Can Basté durant

l’any 2019. A més, els fotògrafs
podran participar en qualsevol
dels cursos i activitats de l’Espai
Fotogràfic durant l’any 2019 de
forma gratuïta.

DESCOBRIR NOUS TALENTS
El Fòrum Fotogràfic de Can
Basté, que enguany celebra la
seva quinzena edició, té com a
objectiu descobrir, reconèixer i
promoure fotògrafs joves que
utilitzen la fotografia com a mit-
jà expressiu. Hi poden participar
fotògrafs o col·lectius de fotò-
grafs, amb temàtica lliure i qual-
sevol extensió, format i tècnica
fotogràfica. L’única condició és
que el projecte ha de ser inèdit.

SOCIETAT4El Dia Internacional
per l’Eliminació de la Violència
vers les Dones va tornar a con-
vertir, el passat 25 de novembre,
diferents punts de la ciutat en un
clam contra la violència masclis-
ta. En el cas de Nou Barris, els
principals actes es van celebrar
dos dies abans, organitzats per la
Taula de Feminismes i LGBTI, la
Taula Amb Veu de Dona de la
Zona Nord i el Districte.

Així doncs, al districte els ac-
tes van arrencar la tarda del dia
23 a la Casa de l’Aigua de Trini-
tat Nova, on  en primer lloc es va
fer la presentació de la jornada i
es va llegir un manifest de rebuig
a la violència envers les dones.
Tot seguit va arribar el torn la ses-
sió de teatre fòrum Akelarde,
protagonitzat per la companyia
Averlasailas. Un cop es va acabar
l’espectacle va arrencar la marxa
reivindicativa sota el lema ‘Ens
volem vives!’, que va sortir de la
mateixa Casa de l’Aigua i va anar
fins a la plaça Verda de Ciutat
Meridiana. A la plaça Verda, per
tancar els actes del programa
central, es va celebrar el concert
del grup Ascensa Furore.

MARXA DE TORXES
A banda dels actes oficials, els di-
ferents grups de l’esquerra inde-

pendentista van organitzar el ma-
teix 23 de novembre una marxa de
torxes, que va arrencar a dos
quarts de vuit del vespre des de Vi-
rrei Amat. La marxa, durant la
qual es va recordar les 24 dones as-
sassinades al conjunt dels Països
Catalans aquest any, va arribar fins
a la plaça Major de Nou Barris.

L’endemà, vigília del 25-N, di-
ferents entitats, entre les quals
n’hi havia de Nou Barris, es van
manifestar pels carrers del cen-
tre de la ciutat.  A la marxa, que

va sortir des del Raval i va acabar
a la plaça de les Drassanes, hi van
participar més d’un miler de do-
nes. Alguns dels lemes de la pro-
testa van ser “La nit és nostra” i
“Ens volem vives”.

Per últim, el mateix 25 de
novembre Nou Barris també
va tenir representació a la ma-
nifestació convocada per No-
vembre Feminista que arrencar
a la plaça Universitat i va anar
fins a l’Arc de Triomf, on es va
llegir un manifest. 

La marxa de torxes del dia 23. Foto: Twitter (@ei9barris)

Nou Barris torna a dir prou 
a la violència contra les dones
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4La Generalitat de Catalunya
s’ha proposat convertir l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) en un
referent de la innovació educa-
tiva a Europa en l’àmbit de la for-
mació a distància i les noves
oportunitats. 

L’IOC, situat a l’avinguda del
Paral·lel de Barcelona i que té
12 anys d’història, és un centre
singular, atès que és l’únic cen-
tre públic d’ensenyament a dis-
tància de Catalunya en què no-
més s’imparteixen ensenya-
ments no universitaris per a
joves i adults. Ara, el Govern
crearà un decret per dotar-lo
d’una estructura organitzativa
i funcional pròpia adequada a
la seva singularitat i a les seves
necessitats.

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va anunciar el
mes passat la creació de l’es-
mentat decret durant una visita
a la seu central de l’institut. El

conseller, que va estar acom-
panyat pel director general de
Centres Públics, Josep González
Cambray, i per la directora ge-
neral d'Educació Infantil i Primà-
ria, Maria del Mar Camacho, va re-
marcar que “l’IOC no ha estat

encara estructurat com la Llei
d’educació de Catalunya dema-
na, a partir del decret”. “Per tant,
hem d’estructurar clarament què
és l’Institut Obert de Catalunya”,
va afirmar.  

La nova normativa establirà
les finalitats, les funcions i el pro-
jecte educatiu de l’IOC. Entre di-
ferents aspectes, regularà les fun-
cions dels òrgans de direcció, el
professorat i els corresponents
mecanismes i requisits d’accés.
També es concretaran els siste-
mes de provisió dels llocs de tre-
ball de professorat col·labora-
dor, figura que permetrà en gran
mesura donar cobertura a la va-
rietat i flexibilitat de l’oferta de
l’IOC.

MÉS DE 23.000 ALUMNES
L’IOC és un institut dedicat ex-
clusivament a la formació de
persones adultes a distància.
L’ensenyament i aprenentatge
es porta a terme mitjançant un
campus virtual basat en una pla-
taforma Moodle, anomenat cam-
pus IOC, que combina la potèn-
cia d’aquest programari amb el
Portafolis digital i la Secretaria

virtual desenvolupada especial-
ment per a l’IOC. 

L’IOC, que el passat curs va
comptar amb més de 23.000
alumnes matriculats –essen-
cialment persones adultes-, ofe-
reix ensenyaments diversos: ci-

cles formatius d’FP (en grau mit-
jà ho cursen un 17% dels alum-
nes i en grau superior un 40%),
batxillerat (més del 9% dels
alumnes), oferta formativa en
línia de l’Escola Oficial d’Idiomes,

graduat en educació secundària,
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés d’FP, preparació per
a les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat), certificat de com-
petència digital Competic3, així
com altres formacions especia-
litzades.

A més, cal tenir en compte la
popularització de les noves tec-
nologies, que ha provocat un
augment del prestigi i la deman-
da de la formació continuada.

UNA NOVA OPORTUNITAT
L’IOC permet a l’alumnat dispo-
sar d’una oferta flexible i varia-
da, segons les seves necessitats
i el temps disponible. Això per-
met formar-se a moltes persones
que d’una altra manera no tin-
drien accés als estudis, ja sigui
per raons econòmiques, per
raons de situació geogràfica o
per problemes de conciliació
horària i familiar. 

La millor formació a distància
» La Generalitat vol convertir l’Institut Obert de Catalunya en un referent europeu
» Un nou decret el dotarà d’una estructura pròpia adequada a la seva singularitat

www.ioc.xtec.cat

L’IOC és un centre
públic que ofereix 
estudis a distància

no universitaris 
per a joves i adults 

La nova normativa
regularà les

finalitats, funcions 
i el projecte 

educatiu del centre
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En aquest sentit, l’IOC és una
eina que afavoreix l’equitat i la llui-
ta contra la segregació escolar,
perquè és una nova oportunitat
per a molts alumnes. I és que
permet que aquells que per ho-
rari o per lloc on viuen no poden

fer uns estudis que desitgen hi
trobin la solució per cursar-los, si-
gui a l’hora que sigui, visquin on
visquin.

Amb tot, l’IOC és un institut
molt potent que ofereix servei a

gent que no ha acabat secun-
dària perquè l’acabi, així com a
gent que ha acabat secundària
i vol fer batxillerat però no el pot
fer per horari de treball. També
és una bona opció per a les per-
sones que volen formar-se en
llengua o per a les interessades
en graus concrets de formació
professional. 

En paral·lel, l’Institut Obert
de Catalunya també dona su-
port a molts centres presen-
cials, que durant l’any no po-
den oferir determinades ma-
tèries. Aquests estudiants –es-
tudiants visitants- poden com-
binar l’assistència al centre pre-
sencial amb els estudis a dis-
tància de l’IOC.

Amb tot, aquest centre ja
dona un servei molt gran que
ara la Generalitat vol potenciar,
amb l’objectiu que el país tingui
un institut de referència europea
en la formació a distància.<

4L’IOC va néixer l’any 2006 a partir de la
integració en un únic centre de tres projec-
tes existents en matèria de formació no pre-
sencial, gestionades des del departament
d’Ensenyament. 

L’objectiu d’aquella integració era impul-
sar l'oferta de noves activitats formatives i
nous ensenyaments demandats per la socie-
tat i potenciar el posicionament institucio-

nal de l’IOC arreu de Catalunya per conver-
tir-lo en un centre de referència.

Mirant al futur, en un món globalitzat i
de la Societat del Coneixement i de la Infor-
mació, l’IOC ha de tenir un paper rellevant
en un dels objectius principals del sistema
educatiu: la formació al llarg de tota la vida
de les persones aprofitant les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.<

Mirant al futur
» L’IOC va néixer el 2006 per impulsar l’oferta de noves

activitats formatives i ara s’adapta al món globalitzat  

L’IOC permet
formar-se a moltes
persones que d’una

altra manera no
ho podrien fer

www.ioc.xtec.cat
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4El Pla de Barris és un dels grans
projectes de ciutat d’aquest mandat.
Més enllà de la xifra d’inversió, 150 mi-
lions d’euros, ho demostra l’ambició
del seu objectiu: revertir les des-
igualtats entre els barris de la ciutat.
Per aconseguir-ho, s’han engegat
una sèrie d’accions socials, econò-
miques i de caràcter urbà. 

A Nou Barris, el pla ha arribat a
Les Roquetes, Trinitat Nova i la Zona
Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i
Vallbona). Aquí hi ha accions de
tota mena amb un element comú
que forma part de l’ADN del projec-
te: la col·laboració i coproducció
amb els veïns i veïnes, establint una
nova manera de treballar que es basa
en la suma de la creativitat i l'eficà-
cia de l'acció veïnal, amb la capaci-
tat i els recursos de l'Ajuntament. D’a-
questa manera, els processos són
més eficients i els reptes de cada ba-
rri se solucionen de manera orgàni-
ca, sostenible i des del mateix entorn.

Més enllà de les obres i de la po-
sada al dia d’algunes infraestructu-
res, el Pla de Barris contempla altres
accions que involucren la gent de
manera molt més directa. Accions
que impliquen, per exemple, la ciu-
tadania amb l’educació o la interac-
ció amb el seu barri; i també  el pe-
tit comerç.  A la Zona Nord, el pro-
jecte Petita infància i família; a la Tri-
nitat Nova, l’arranjament, promoció
i millora de l’eficiència energètica de
comerços al barri; i a Les Roquetes,
la creació de la sèrie, ‘Històries de Ro-
quetes’. Coneguem-los. 

INFANTS I FAMÍLIA
Feia temps que les escoles bressol
de la Zona Nord demanaven el
suport d’una persona professional
externa a l’equip, encarregada d’a-
tendre les famílies en el mateix
espai, famílies en molts casos en si-
tuació de vulnerabilitat. El Pla de Ba-
rris ha decidit incorporar aquesta
demanda amb una doble variant.
Així, a les escoles bressol Aqüeducte
i La Muntanya hi trobem, d’una
banda, una educadora social que fa
d’enllaç entre les famílies i l’escola,
i de pont amb l’atenció a serveis so-
cials. El seu treball consisteix a ofe-
rir un espai d’escolta socioeducativa
a les famílies per prevenir, detectar
i acompanyar situacions de vulne-
rabilitat social. 

D’altra banda, el Pla de Barris ha
consolidat el projecte ‘Teixim vin-
cles’, que es du a terme a través del
Col·lectiu Espiral-Associació Ubun-
tu, amb l’objectiu de reforçar l’a-
tenció als infants i a les famílies. Ho
fa amb accions com l’Espai d’aco-
llida de famílies i de suport indivi-
dual; l’Espai de creixement perso-
nal i autocura Mima’t; els espais Na-
dons i Moixaines, que volen facili-
tar un major vincle entre mare i fill,

a través per exemple dels massat-
ges infantils, i que també generen
un espai de conversa per expressar
pors, dubtes, inquietuds o neces-
sitats; i el programa ‘Al juliol mima’t
al sol’. Les activitats són una resposta
lúdica alternativa als casals d’estiu,
on els infants comparteixen es-
pais d’oci amb la família. 

En tots dos casos, el que el pla
preveu és abordar l’acompanya-
ment a la criança en tota l’etapa pe-

rinatal (des de l’embaràs) fins als tres
anys i potenciar així la responsabi-
litat i habilitats parentals. 

COMERÇ DE MODA
A la Trinitat Nova, 11 dels 29 co-
merços del barri s’han afegit a un
projecte que consisteix a renovar-
ne la cara en tres vessants: efi-
ciència energètica, imatge exterior
i accessibilitat. Han introduït tec-
nologia que afavoreix l’estalvi ener-
gètic i la cura pel medi ambient,
amb accions com el canvi de llums
per LEDs o la renovació dels apa-
rells d’aire condicionat. També han
incorporat rampes per permetre
una major accessibilitat i han res-

taurat la façana.  El programa ha co-
bert un 90% del cost de les obres,
en total prop de 130.000 euros, la
qual cosa suposa una inversió mit-
jana per comerç de 12.000 euros. 

El procés va començar fa gai-
rebé dos anys i les obres acabaran
el mes de desembre. El paper de
l’associació de comerciants ha es-
tat clau. De bon principi, es van
adreçar a tots els comerços per ex-
plicar el projecte i oferir també as-
sessorament fiscal. A més, es va fer
un estudi particular de les neces-
sitats de cada establiment per op-
timitzar al màxim les obres, comp-
tant amb un equip d’arquitectes
del territori, fet que respon a la vo-
luntat que les persones que han
treballat en el projecte siguin del
barri o proximitats. 

L’objectiu final de l’acció és mi-
llorar els establiments en els as-
pectes que han estat objecte de l’o-
bra i, al mateix temps, dotar-los
d’una imatge nova, que resulti
atractiva i que afavoreixi la dina-
mització del teixit comercial. 

En el projecte no hi ha intervin-
gut només Pla de Barris. També hi
han participat el Districte de Nou Ba-
rris, Barcelona Activa, la Direcció
de Comerç i l’Institut Municipal de
Paisatge Urbà. Aquest de Trinitat
Nova ha estat un projecte pilot, i ara
s’està estudiant si és reproduïble a
altres barris com Roquetes, tot i
que aquí hi ha més negocis que a Tri-
nitat Nova i també una dinàmica co-
mercial diferent.  

El cor del Pla de Barris
»Persones, barris i comerços de proximitat es beneficien d’aquest pla que vol revertir les desigualtats
»Les accions del pla volen millorar la qualitat de vida de la gent i fomentar la implicació amb el barri

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

El Pla de Barris involucra els veïns i incideix en diferents sectors. Fotos: Districte

4I precisament a Les Roquetes una
de les apostes passa per implicar el
veïnat en un projecte d’allò més en-
grescador: rodar una sèrie sobre el
barri. Amb aquesta acció s’ha buscat
afavorir un treball intergeneracional
que sumés gent d’edats molt diver-
ses en un objectiu comú: una sèrie
web de quatre capítols que, barre-
jant la ficció i el gènere del docu-
mental, repassi el passat (com s’ha
construït, quina força han tingut les
lluites veïnals...), miri el present i di-
buixi el futur del barri, creant iden-
titat i cohesió social al barri. 

Ja fa uns mesos que un grup mo-
tor constituït per l’Ateneu Popular
Nou Barris, el Pla Comunitari Ro-
quetes, el Casal de Gent Gran, el cen-
tre Ton i Guida, el Centre d’intercanvi
de coneixements Nou Barris, el Ca-
sal infantil Roquetes i Roquetes con-
viu, treballa per posar fil a l’agulla en

el projecte. De moment, el que és se-
gur és que l’elaboració del guió i el
rodatge anirà a càrrec dels mateixos
veïns i veïnes, que mantindran una
primera trobada el 29 de novembre,
a partir de les 18.30 h, al centre Ton
i Guida. En aquesta reunió ja s’orga-
nitzaran els grups i es distribuiran les
tasques: preproducció, guió, actors
i actrius, rodatge... Tot plegat sota la
supervisió de Drac Magic, des d’on
s’ocuparan de la producció audio-
visual, tot ajudant i orientant les
persones que hi participin. 

Està previst que la sèrie es rodi al
llarg del 2019 amb un doble objec-
tiu: d’una banda, oferir un vessant for-
matiu perquè les persones partici-
pants puguin adquirir nocions de tre-
ball actoral, direcció i altres aspectes
més tècnics. I, de l’altra, construir una
narrativa positiva del barri, tot fugint
d’estereotips i tòpics. 

Històries de Roquetes

Barris al dia

El Pla de Barris
ha involucrat la gent

de forma directa
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La FAVB es felicita per aquesta decisió, presa en el Ple municipal del passat mes d’octubre

La multiconsulta es farà
PARTICIPACIÓ/ La multiconsulta que pre-
guntarà als veïns si creuen que cal remu-
nicipalitzar la gestió del servei de l'aigua i
quin és el nom que ha de tenir la plaça
Antonio López (situada a la part més
baixa de la Via Laietana, tocant amb el
passeig d’Isabel II) se celebrarà, tot i que
no serà abans de les eleccions municipals,
previstes per al mes de maig del 2019. 

Aquesta decisió es va aprovar en la
sessió plenària de l’Ajuntament del passat
26 d’octubre a través de vot nominal, re-
bent 19 vots favorables (els de l’equip de
govern d’Ada Colau, els regidors d’ERC, la
CUP i el regidor no adscrit Juanjo Puig-
corbé), 14 abstencions (els representants
dels grups municipals del Grup Municipal
Demòcrata i el PSC i el regidor no adscrit
Gerard Ardanuy) i vuit vots en contra (els
de Ciutadans i PP). Aquest fet, una de les
promeses electorals que Barcelona en
Comú portava en el seu programa electo-
ral en les darreres eleccions municipals, ha
estat rebut amb satisfacció per part de la
FAVB, que ho considera “el final d’una ve-
ritable carrera d'obstacles”.

La federació, de fet, agraeix “l'esforç de
totes les persones, associacions i col·lec-
tius que han fet possible aquesta fita” i, al
mateix temps, considera que “els grups de
pressió encapçalats per Agbar” han estat
els responsables de posar “pals a les
rodes” i d’evitar que s’hagi pogut tirar en-
davant aquesta decisió fins ara.

Abans de la votació, la responsable de
Participació, Gala Pin (que va ser qui va
decidir que el vot fos nominal) va dir que
la votació no només servia per tirar enda-

vant o no la multiconsulta, sinó que es-
tava en joc “la sobirania municipal i la le-
gitimitat dels veïns”.

TROBADES AMB ELS GRUPS
De fet, la FAVB havia presentat un recurs
contra el plenari que va tombar les dues
preguntes (durant el passat mes de maig),
que va ser admès 10 dies abans de la ce-
lebració de la sessió. Quan els responsa-
bles de la federació van rebre aquesta
notícia, van fer una ronda de contactes
amb els representants dels grups i amb
els dos regidors no adscrits per “fer-los
veure la transcendència d'aquesta vota-
ció”. Posteriorment, la FAVB va destacar “la

coherència de Barcelona en Comú i d’ERC,
la determinació de la CUP i el canvi de po-
sicionament del PSC”, que va passar de la
negativa a l’abstenció, un fet clau perquè
el punt de l’ordre del dia tirés endavant.

Finalment, la FAVB considera que la
decisió suposa “un abans i un després sig-
nificatiu en clau de democràcia directa”,
però assegura que continuarà treballant
en aquesta línia perquè “cal no oblidar
que la democràcia es guanya cada dia”.

SALUT/Prenent com a exemple les reivindicacions dels
usuaris i els professionals del CAP Raval Nord-Doctor Llu-
ís Sayé (l’equipament de salut d’aquest barri de Ciutat Ve-
lla), la FAVB ha tornat a reivindicar que aquests han de ser
llocs que “permetin atendre dignament els veïns i veïnes”.

De fet, la federació denuncia que malgrat que el Ra-
val té molts equipaments de ciutat (com el MACBA o el
CCCB), històricament ha patit una deficiència en aquest
servei als veïns. La FAVB lamenta que, tot i que s’hauria
trobat un solar per construir un CAP en el qual es podria
prestar una millor atenció als veïns i que cal “prioritzar les
necessitats bàsiques de les persones i el seu dret a una
atenció sanitària digna”, finalment això no prosperarà per-
què aquest espai finalment es destinarà a una amplia-
ció del Museu d’Art Contemporani.

Per això, la FAVB exigeix a la consellera de Salut, Alba
Vergés, “posar per davant tenir les dotacions pertinents
perquè el CAP Raval Nord pugui donar servei dignament
al veïnat malgrat que això impliqui la no ampliació de les
dependències del MACBA”. De la mateixa manera, la fe-
deració també interpel·la la màxima responsable de Cul-
tura, Laura Borràs, a qui diu que “mai no ens facin deci-
dir entre Sanitat i Cultura, ja que tothom que tingui una
mínima consciència social sabrà què escollir”.

La FAVB reivindica la qualitat
dels centres sanitaris públics HABITATGE/A finals del mes passat, Resistim al Gòtic va

aconseguir frenar dos desnonaments en aquest barri del
centre de la ciutat (al número 99 del carrer Nou de la Ram-
bla i al número 3 del carrer del Correu Vell). 

Aquests fets, però, van tenir un episodi posterior, ja que
la plataforma va denunciar “la vulneració de drets per part
de les comitives judicials”, que en ambdós casos només van
parlar amb la propietat i els Mossos, i no es van posar en
contacte ni amb les famílies que viuen al bloc ni amb Ser-
veis Socials. Resistim al Gòtic assegura que aquestes co-
mitives van fer tot el possible per “enganyar i deixar al ca-
rrer famílies en risc d'exclusió”. Uns dies més tard l’edifici de
Correu Vell, ocupat des de feia un any, va ser desallotjat.

Denuncien abusos en 
desnonaments al Raval

El canvi de posició dels
regidors del PSC, que es
van abstenir, va ser clau

en la votació
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FEMINISME/ La seu de la FAVB (al
número 8 del carrer Obradors) va
ser l’escenari de la presentació del
manifest La pau de les dones, un
text que reclama canvis legislatius
i polítiques actives per part dels
poders públics per tal de fer
front a la situació de milers de do-
nes i nenes que són objecte de
tracta i es veuen immerses en el
món de la prostitució.

Aquesta iniciativa té el suport
de juristes, acadèmiques, es-
criptores, artistes, professionals de
diferents àmbits i diverses sensi-
bilitats ideològiques, així com
sindicalistes i activistes socials, al-
gunes d’elles vinculades a l’àm-
bit de la prostitució.

Presenten 
el manifest ‘La 
pau de les dones’

INFANTESA/La Federació de Mares i Pares
d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), la FAVB,
l'Assemblea de Barris per un Turisme Sos-
tenible (ABTS) i la Plataforma per la Qualitat
de l'Aire han alçat la veu per protestar con-
tra l’espectacle Supercreuer, una de les pro-
postes infantils que es van fer durant la
Festa dels Súpers, la gran trobada de socis
del Club Super 3, que es va celebrar el dia
27 d’octubre. De fet, aquest creuer recorre,
de forma figurada, tot el Principat durant
bona part d’aquest mes.

Amb tot, les entitats han fet arribar una
carta oberta al director de TV3, Vicent San-
chis, en la qual mostren la seva “consterna-
ció” veient que aquest espectacle ofereix
“als nostres infants i les seves famílies un
model de turisme de masses, fonamentat

en l'hiperconsum passiu i l'explotació in-
sostenible de les destinacions” i que està
lluny de “la tasca educativa que realitzen fa-
mílies, centres educatius i entitats”.

I és que aquesta forma de turisme és
una de les que ha rebut una oposició més
frontal per part de l’ABTS, la FAVB i la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire en els da-
rrers anys. En aquest sentit, en la missiva a
Sanchis li recorden que ciutats com San-
torini o Dubrovnik ja han començat a tre-
ballar per limitar els creuers.

Per acabar, els signants qüestionen una
possible “influència d’interessos privats en
la política comunicativa de TV3” i demanen
a la direcció de la casa “saber quin és el codi
deontològic de la televisió i la participació
de les entitats en la seva revisió o aplicació”.

Rebuig veïnal a l’espectacle
‘Supercreuer’ de la Festa dels Súpers

EQUIPAMENTS/ Diferents asso-
ciacions veïnals han emès un
comunicat conjunt per alertar
que la Tresoreria de la Seguretat
Social ha fet pública la subhasta
d’un equipament públic, el bloc
dels antics Jutjats de Magistratura
(situat al número 41 de la ronda
de Sant Pere).

Tot i que l’ens del govern es-
panyol ja havia intentat subhastar-
lo el 2016, no es van rebre ofertes
per a aquest edifici (el preu de sor-
tida s’acostava als 17 milions d’eu-
ros), de manera que el passat 6
d’octubre es va tornar a posar en
marxa el concurs. La Seguretat So-
cial va tancar el termini per pre-
sentar ofertes el passat dia 9.

Denuncien 
la subhasta 
d’un edifici públic

EXPOSICIÓ/ Entre els dies 5 i 19
d’aquest mes, el Centre Cívic
Barceloneta ha exhibit la mostra
anomenada La Barceloneta amb
ulls d’infants, una manera d’en-
senyar el treball que el projecte
Barcelona, Barri, Espai de Convi-
vència (BEC), vinculat a la FAVB, ha
dut a terme darrerament en
aquest barri de Ciutat Vella. 

D’aquesta manera, durant les
dues setmanes senceres, els as-
sistents van poder veure els di-
buixos que han fet els alumnes de
les escoles Alexandre Galí, Medi-
terrani i de l’Escola Sant Joan
Baptista. Ara, malgrat que s’hagi
acabat la mostra, el projecte BEC
continua funcionant. 

Es tanca la mostra
‘La Barceloneta 
amb ulls d’infants’

Els veïns de la Sagrada Família,
disconformes amb l’acord pel Temple

URBANISME/ El passat 18 d’octu-
bre, l’Ajuntament anunciava un
acord històric amb la Junta Cons-
tructora de la Sagrada Família que
contempla, entre altres coses, que
els gestors del Temple assumiran
bona part de les despeses que su-
posa la basílica. L’alcaldessa Ada
Colau, la tinenta d'alcaldia d'Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, i el president delegat de la
Junta Constructora, Esteve Camps,
van escenificar aquest acord que
farà que la Sagrada Família aporti
uns 36 milions d’euros a l’Ajunta-
ment en la pròxima dècada. L’a-
cord, però, no té el suport de
l’Associació de Veïns de la Sagrada
Família, que cinc dies després que
les institucions en fessin la presen-
tació, va celebrar una trobada per
analitzar-lo i a finals del mes pas-
sat va publicar un text amb les
conclusions que es van extreure
d’aquesta reunió.

D’aquesta manera, els veïns ex-
pliquen que, en els darrers 15
mesos, consistori i Sagrada Família
han treballat amb un calendari  es-
tructurat en tres etapes (redacció i
aprovació d’un Pla Especial Urba-
nístic Integral, tramitació i llicències
d’obres i activitats i modificació
puntual del Pla General Metropo-
lità de l’entorn de la basílica, que
data de 1976). Dit això, l’Ajunta-
ment havia demanat que s’ampliés
la Comissió de seguiment de les
obres amb la incorporació d’enti-
tats com la FAVB, el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya o la Càtedra
Gaudí per debatre sobre l’urba-
nisme, la mobilitat i els usos de l’es-
pai.  L’AV, però, denuncia que “res

d’això no s’ha complert” i que a
principis del mes passat van rebre
un avís que deia que l’acord ja es-
tava tancat.

L’únic punt de l’acord que els
veïns valoren positivament és l’o-
bligació que el Temple ha de tenir
en ordre totes les llicències i pagar
tots els impostos, tant municipals
com derivats de la mobilitat ge-
nerada. Al marge d’això, els veïns
critiquen la “foscor” respecte a l’a-
partat de l’aportació econòmica,
ja que “no aclareix suficientment si

l’aportació inclou els impostos ci-
tats, part d’ells o cap, i quins crite-
ris objectius s’han aplicat”, un fet
que consideren molt important.

L’AV també creu que el Temple
“ha colat un gol a l’Ajuntament” pel
que fa a la xifra de visitants anuals
fixada (els càlculs parlen d’uns 4,5
milions de persones), perquè en
temporada alta aquesta “col·lapsa
els carrers”. Per acabar, els veïns cri-
tiquen que “no s’aclareix l’abast ur-
banístic del Pla Especial Urbanístic
Integral” i que l’acord no tracta di-
rectament el que més preocupa
els veïns: el futur de les dues illes
afectades pel PGM de 1975. Amb
tot, l’associació ha anunciat que
presentarà al·legacions.

L’Associació de
Veïns ha anunciat
que vol presentar

al·legacions
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El PSC denuncia que Colau
abandona els comerciants

POLÍTICA4El grup municipal
del PSC va denunciar durant
l’última Comissió d’Economia
que l’actual govern municipal ha
abandonat els restauradors i els
comerciants en el darrer any.

El líder dels socialistes, Jau-
me Collboni, considera que l’A-
juntament “ha abandonat pro-
jectes com les Àrees de Promo-
ció Econòmica Urbana (APEUS)
i no està treballant cap cam-
panya potent per a Nadal”. Coll-
boni també ha recordat que en
el període que el PSC va formar
part del govern municipal es

van convocar “tres sessions del
Consell de Turisme i Ciutat”, es
van presentar “mesures de su-
port al comerç de proximitat, al
foment de la restauració i al
Mercat de la Boqueria amb un
pressupost de més de 7 milions
d’euros”. 

En el cas de les APEUS, un
model que aposta per l’auto-
gestió de les zones comercials, els
socialistes lamenten que “s’hagin
abandonat les dues proves pilot
que es duien a terme a Sant
Andreu i el Born i que havien im-
plicat al conjunt del sector”.

MERCATS4L’assemblea de pa-
radistes del mercat de Montse-
rrat va aprovar el 26 de novem-
bre per àmplia majoria el trasllat
a un edifici nou. L’aprovació
dels paradistes arriba després
que l’Institut de Mercats de Bar-
celona arribés a un acord amb la
junta del mercat per construir un
nou equipament en un solar
que hi ha al carrer d’Aiguablava
amb Via Favència. 

Un cop obtingut el vistiplau
dels paradistes el projecte per
construir el nou mercat podrà
començar a caminar. La inten-
ció de l’Institut de Mercats és que
el nou edifici tingui una àrea
d’autoservei de prop de 1.300
metres quadrats, una zona so-
terrània de càrrega i descàrrega,

un supermercat i un aparca-
ment pels paradistes amb 50
places pels clients.

OBRES EL PRÒXIM MANDAT 
En paral·lel, el consistori ha avi-
sat que aquest procés també
implicarà acords individuals
amb cadascun dels paradistes

per definir la seva ubicació en el
nou mercat, amb la intenció
que la construcció de l’edifici pu-
gui començar a inicis del pròxim
mandat. 

Per últim, el destí de l’antic
mercat es decidirà a través d’un
procés participatiu que impul-
sarà el Districte.

El mercat es traslladarà a un nou edifici. Foto: Ajuntament

Els paradistes del mercat de
Montserrat aproven el trasllat

El nou mercat es farà
en un solar que hi ha
al carrer d’Aiguablava
amb la Via Favència

Compres | RETAILcat proposa el ‘Dissabte de compra local’
La Unió d’Entitats de Retail de Catalunya, RETAILcat, ha proposat crear el ‘Dissabte de compra
local’. Seria l’equivalent al Shop Local Day del món anglosaxó, que se celebra l’endemà del Black

Friday. Es tracta d’una jornada per prendre consciència de la importància del comerç local.
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Els que vivim a Barcelona o a prop de la
capital som molt conscients de la sort
que tenim. Sobretot, pel que fa a l’o-
ferta que la ciutat comtal ens ofereix en
cultura, espectacles, gastronomia, ac-
tivitats, esports, etc. En relació a això
últim, podem dir que en els últims anys
hi ha hagut un creixement important
d’algunes activitats esportives molt
concretes com ara el running, el pàdel,
el crossfit o, en relació a les arts mar-
cials i els esports de contacte, les arts
marcials mixtes, el jiu jitsu brasiler o els
sistemes de defensa personal. Cada
cop més sovint podem veure gimna-
sos especialitzats o que ofereixen clas-
ses d’aquests tipus d’esports creixents. 

Afortunadament, Barcelona no és una
ciutat on el número d’actes delictius,
vandàlics o violents sigui molt elevat,
però, malauradament, n’hi ha. Per això,
cada cop més, la gent sent la necessi-
tat de voler tenir nocions avançades
de com defensar-se en el cas que al
carrer, al metro, a una discoteca, al
cotxe o en qualsevol altre lloc es trobi
en una situació d’amenaça, d’abús o

de violència real. I moltes vegades, les
arts marcials actuals o els esports de
contacte, per la seva naturalesa es-
portiva, no cobreixen completament
aquestes necessitats. 

I en aquest aspecte és on entra Km
Defensa Personal, la primera empresa
privada de Barcelona dedicada a l’en-
senyament del Krav Maga, un sistema
de defensa personal d’origen israelià
pensat exclusivament en l’autopro-
tecció que, degut a la seva efectivitat
i simplicitat de moviments, es va es-
tendre ràpidament pe als EEUU i Eu-
ropa convertint-se en el sistema de
defensa personal més popular i efec-
tiu avui dia. 

El Krav Maga no és un art marcial
reorientat a la defensa personal, ni és
un esport de contacte on volem gua-
nyar el nostre adversari (que sol ser del
mateix sexe i pes que jo), puntuar més
que ell o necessitem adaptar la nostra
tàctica a unes regles i normes que haig
de complir. És un sistema que mitjan-
çant moviments instintius i fàcils d’a-
prendre busca sortir de la manera més
efectiva i eficient de qualsevol tipus
d’episodi violent en el qual ens pu-

guem trobar: intent de violació, roba-
tori, cops, empentes, controls, estra-
ngulacions, caigudes, amenaces amb
arma blanca, etc. Contra un o diversos
assaltants.

Per assegurar aquest rigor en les tèc-
niques i l’efectivitat de les mateixes,
Km Defensa Personal disposa d’ins-
tructors formats i titulats directament
a Israel de la mà d’un deixeble directe
del fundador del sistema, Imi Lich-
tenfeld, i que, constantment, revisen,
estudien i entrenen la forma de mi-
llorar les tècniques per tal de fer-les
efectives per a qualsevol tipus d’indi-
vidu que vulgui practicar aquest sis-
tema.

A més, a KM Defensa Personal in-
clouen la singularitat més popular del
Krav Maga, la de treballar totes les tèc-
niques en situacions d’estrès tant físic
com perceptiu (cansament, fatiga
muscular, desorientació, soroll exces-
siu, baixa il·luminació...) i realitzant ha-
bitualment classes en entorns reals
(carrers, discoteques, passadissos, as-
falt, muntanya, etc.) per tal d’assegu-
rar l’assimilació de la tècnica més enllà

del tatami i realitzada per part d’un
company que ens ajuda.

Imparteixen classes en diferents cen-
tres de la ciutat de Barcelona, de di-
lluns a dissabtes i amb horaris tant de
matins com de tardes i de nits. A més
a més, també tenen grups femenins
on es treballa específicament situa-
cions que es poden donar en dones
(intents de violació, robatoris de bos-
ses de mà, controls amb estirament
de cabells o amb abraçades, etc.) i
també grups per a nens des dels 4
anys fins als 18 on realitzen classes
una miqueta més lúdiques però
orientades en tot moment a què els
nens aprenguin a defensar-se maxi-
mitzant les seves condiciones i fami-
liaritzant-los amb la disciplina, el
respecte, el sacrifici i puguin, així, evi-
tar episodis de bullying o d’abús de
qualsevol mena per part d’adults. 

Els podeu trobar a Facebook 
(/kravmagadefensapersonal) i a 

Instagram (@kmdefensapersonal)

» Parlem amb la primera empresa de Barcelona especialitzada 
en l’ensenyament del Krav Maga i la defensa personal 

KM Defensa Personal:
la millor opció a Barcelona 

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

El Krav Maga Krav Maga – Defensa
Personal Barcelona

Oferta variada

La defensa personal
com a activitat en
creixement
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Llibres Teatre

Arriba un nou disc de la Marató, els be-
neficis del qual, com sempre, es dedi-
caran a la causa de la plataforma soli-
dària, que enguany és la lluita contra el
càncer. El disc conté 18 cançons inter-
pretades per 33 artistes, entre els quals
Judit Neddermann, Pablo Alborán, Ai-
tana, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Alidé
Sans, Manolo García o Ruth Lorenzo.

Música Pelis i sèries

El disc de la Marató
Diversos artistes

Stanley Kubrick, a fons
Un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)

en què va interpretar algunes bandes sonores de pel·lícula va
servir per inaugurar el passat 23 d'octubre l'exposició titulada

senzillament Stanley Kubrick. La podeu veure al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona (CCCB) fins al 31 de març i

està dedicada, és clar, al mític i també controvertit director,
guionista i productor de cinema novaiorquès (1928-1999),

l'any que en fa 90 del seu naixement i 50 de l'estrena de 2001:
Una odissea de l'espai. Una completa mostra amb audiovi-

suals, objectes i materials dels arxius personals del director.

Un any després del seu pas pel concurs musical Ope-
ración Triunfo, la barcelonina Nerea Rodríguez ha pre-
sentat el seu primer single en solitari. Es titula Y ahora

no i tracta el tema de l’amor a través d’un estil 100%
pop. Els seguidors de la cantant han situat la cançó en
els primers llocs del ranking de temes més escoltats a

les plataformes digitals durant el dia del seu llança-
ment. A més, la catalana ha presentat el videoclip de
Y ahora no, on surt acompanyada pel cantant Diego

Domínguez, el qual va aconseguir més de 100.000 vi-
sites en poques hores. Els seus companys d’Opera-

ción Triunfo 2017 han mostrat l’amistat que encara els
uneix donant el seu suport al llançament del primer

tema en solitari de Rodríguez a través de les xarxes
socials. Una de les publicacions més comentades pels

usuaris ha sigut la imitació que ha fet Cepeda de la
portada del seu single, on la cantant es mostra asse-

guda a terra mentre li cau l’aigua de la dutxa.    

N E R E A  R O D R Í G U E Z

La fitxa
QUI ÉS?

A LES XARXES...

Participar a Operación Triunfo 2017
Alguns dels seus companys van ser Aitana, Mimi i Cepeda

Famosos

Presentar el seu primer single 
Es titula ‘Y ahora no’ i ja es pot veure el seu videoclip 

Suport d’altres ‘extriunfitos’ 
Els seus amics d’OT anuncien la notícia a les xarxes

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMÓSA PER...

Julio Manrique dirigeix aquest retrat
de l’època victoriana, a finals del segle
XIX. Al seu pis de Nova York, el doctor
Givings experimenta amb un nou apa-
rell elèctric per resoldre els problemes
d’histèria de les dones, mentre la seva
esposa està cada vegada més encurio-
sida amb les teràpies del seu marit.

A La Villarroel de Barcelona.

L’habitació del costat
Sarah Ruhl

La periodista Anna Punsoda va guan-
yar el Premi Roc Boronat 2018 en la
seva estrena com a novel·lista. Els llits
dels altres relata l’obscura història de la
Claustre, una dona que s’ha d’enfron-
tar amb la seva mirada del cos i del
sexe, què ha construït sota la influència
de l’alcoholisme del seu pare i amb l’a-
patia frustrant de la mare. 

Els llits dels altres
Anna Punsoda

L’univers creat al voltant de Harry Pot-
ter continua generant pel·lícules. La
darrera, que ja s’ha estrenat, és la sego-
na part de la saga Bèsties fantàstiques.
El malvat mag Gellert Grindelwald s’es-
capa i es dedica a reunir seguidors, de
manera que el jove Albus Dumbledore
tornarà a necessitar l’ajuda de Newt
Scamander per frustrar els seus plans.

Els crims de Grindelwald
David Yates

| Battlefield V
Un dels shooters més populars dels últims anys torna amb un nou 

títol que, un cop més, està ambientat en la Segona Guerra Mundial.
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DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
12:00 Darrer concert del cicle musical Blues al

Castell, 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 11 de desembre. / 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.

FINS AL 30 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.

DES DEL 30 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Aniversari del Centre Cívic Torre

Llobeta: Rememberés el nom de la mostra que
recorda la història i la importància d’aquest
equipament del barri de Vilapicina. / Centre
Cívic Torre Llobeta.

DIMARTS 4 DE DESEMBRE
18:00 Altres princeses: Violeta Parra, Frida Kah-

lo i Juana Azurduy és el nom de la pròxima ses-
sió del cicle Lletra Petita - Sac de rondalles, dde
la qual s’encarregarà Vivi Lepori. / Bibliote-
ca Canyelles.

DILLUNS 10 DE DESEMBRE
18:00 Guarnim el Nadal amb paper reciclat

serà el nom d’aquesta sessió monogràfica pen-
sada per a nens i nenes que tinguin entre 3
i 12 anys. / Biblioteca Canyelles.

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
18:15 Partit de bàsquet corresponent a l’onze-

na jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el SESE i el Morabanc Andorra B. / Po-
liesportiu Ramon Aldrufeu - Virrei Amat.

Posem veu als contes serà el títol de la
pròxima sessió del cicle Lletra petita -
Tallers de descoberta. Coordina Qper-
tin. / Biblioteca Les Roquetes.

Qpertin s’encarregarà de la
sessió ‘Posem veu als contes’
Dimarts 4 de desembre a les 18:00

Darreres sessions (l’última serà el 4 de
desembre) del curs anomenat Res-
tauració de mobles, pensat per pre-
servar el millor aspecte d’aquests ob-
jectes. / Centre Cívic Casa Groga.

El curs de restauració de
mobles encara la recta final

Tots els dimarts a les 17:00

Una de les cites culturals de la tardor
és a punt d’arribar. El pròxim 15 de des-
embre se celebrarà la vint-i-cinquena
edició del Festival de Dansa de Nou Ba-
rris. / Centre Cívic Zona Nord.

Tot a punt per a la 25a 
edició del Festival de Dansa

Dissabte 15 de desembre a les 19:00

Partit de futbol corresponent a la
quinzena jornada del grup 2 de Primera
Catalana entre la Monta i el Mollerussa.
/ Municipal de Nou Barris.

Una Monta enratxada rebrà
la visita del CFJ Mollerussa

Diumenge 16 de desembre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S



La Monta, definitivament, ha
agafat velocitat de creuer. El
conjunt de la Prospe ha tancat el
mes sumant 10 dels 12 punts en
les quatre jornades (l’empat con-
tra el Tàrrega del passat diu-
menge 25 va trencar una ratxa de
quatre triomfs seguits) i ja és a
tres punts dels dos primers, el Vi-
ladecans i el Mollerussa (tot i que
els del Pla d’Urgell encara tenen
un partit pendent). L’equip és
quart després de 13 jornades.

Els groc-i-negres encara no
han perdut cap partit des de l’a-
rribada de Dani Andreu a la
banqueta de l’equip: han acon-
seguit guanyar cinc partits i em-
patar-ne quatre; la Bombonera
torna a ser un fortí (l’equip no-
més ha encaixat dos gols en
aquestes darreres jornades a

casa i és el conjunt menys gole-
jat de la categoria), mentre que
les prestacions de la Monta a do-
micili també fan pensar que l’e-
quip serà un dels que lluitarà per
pujar a Tercera.

Així, la Monta afrontarà tres
partits abans de gaudir d’unes
merescudes vacances de Nadal;
el primer d’aquests, el diumen-
ge 2 de desembre, portarà l’equip

a Sant Carles de la Ràpita per ju-
gar contra una Rapitenca en ho-
res baixes. L’últim partit del curs
a casa serà dues setmanes més
tard, el diumenge 16, en l’en-
frontament més destacat de la
quinzena jornada, contra el Mo-
llerussa. Esportivament, la Mon-
ta tancarà aquest 2018 el diu-
menge 27, amb una visita al filial
del Lleida Esportiu.

L’equip és una pinya i està en plena forma. Foto: Twitter (@Pedro9garcia)

La Monta es dispara i és a tres
punts de la zona de ‘play-off’

» L’equip no ha perdut des de l’arribada de Dani Andreu al club
» Els de la Prosperitat afrontaran tres partits abans de les vacances

Un mes complicat amb 
mals resultats per al SESE

Tres derrotes i no-
més una victòria.
El sènior masculí
del SESE s’aco-

miada d’un mes complicat que ha
provocat la pèrdua de posicions
a la lliga: després de 10 jornades,
els de Carlos Espona són desens
i amb un balanç negatiu: quatre
partits guanyats i sis perduts.

L’únic triomf que ha aconse-
guit el conjunt blau va ser el pas-
sat dissabte 10 contra el cuer, el
Masnou (65-61), mentre que una
setmana abans, els del Virrei
Amat havien perdut a Castellde-
fels (76-57) i també tornarien
amb les mans buides de Sant

Adrià (86-61), mentre que en el
darrer compromís no van poder
superar un dels colíders, el Par-
dinyes Lleida (64-92).

L’equip afrontarà dos partits
abans de les vacances: l’1 de des-
embre contra el filial de l’Ando-
rra i el dia 16 contra el Palma.

EL FEMENÍ, IRREGULAR
Per la seva banda, el sènior fe-
mení no aconsegueix consoli-
dar-se en la zona alta de la Pri-
mera Categoria. Les de Jordi
Sanjuan han guanyat tots els
partits a casa aquest mes, però
han perdut en els desplaçaments
i ocupen el vuitè lloc a la lliga.

Pau Arriaga
LA PROSPERITAT

Motociclisme | Àlex Rins tanca el mundial en la cinquena posició
Àlex Rins va tornar a fregar la victòria en la darrera cursa del mundial de MotoGP (va ser segon el passat
dia 18 a València) i ha tancat la seva segona temporada a la categoria reina amb un meritori cinquè lloc a
la general amb 169 punts. El de Suzuki farà l’últim test el dia 28 a Jerez abans de començar les vacances.

BOXA4Nova exhibició de San-
dor Martín. El de la Prosperitat va
guanyar el 33è combat de la seva
trajectòria com a professional el
passat dissabte 24 contra l’argentí
Mauro Godoy en un escenari
imponent: la cúpula de les Are-
nas, plena de gom a gom amb
prop de 1.500 aficionats en la pri-
mera vetllada de BCN Boxing
Nights. Feia 47 anys que el recinte
no acollia cap combat de boxa.

Martín va dominar el combat
des de la campana inicial i ja en

el primer round va demostrar que
no deixaria escapar una nova
ocasió de guanyar davant la seva
gent. Durant aquests primers
assalts, el del KO Verdun va por-
tar la iniciativa, aconseguint con-
nectar cops durs amb l’esquerra.

El domini de Martín no va te-
nir resposta per part del sud-ame-
ricà fins al sisè assalt, però el
round posterior va tornar a ser un
clínic del barceloní, que va de-
mostrar que excel·leix portant
la iniciativa i també al contraatac. 

Martín va aconseguir enviar
el seu oponent a la lona en el vui-
tè assalt i poc després, quan l’ar-
gentí es va aixecar i es va reiniciar
el combat, va connectar tres
grans cops més amb la dreta, però
la victòria arribaria per punts.

Després del triomf va agafar
el micròfon per donar les gràcies
a la seva afició. “Us agraeixo que
hàgiu vingut i que m’hàgiu acom-
panyat en una nit històrica.
M’heu ajudat a aconseguir aques-
ta victòria”, va dir.

Martín s’exhibeix a les Arenas

El púgil, eufòric després de la decisió dels jutges. Foto: A. Rubio
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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

Esquerra Republicana presentarà al ple de districte del
proper 3 de desembre una proposició perquè el govern
municipal posi en marxa un procés participatiu per de-
finir les actuacions necessàries per a la remodelació
de l'àmbit de Virrei Amat i Can Sitjar. Els republicans
volen que el procés s'iniciï en un màxim de sis mesos i
ha de servir per "corregir deficiències i adequar-lo a les
necessitats actuals i les demandes de veïns i veïnes".

Esquerra Republicana recorda que, quan l'any
2013 es va inaugurar una nova fase de millores amb
els nous accessos al Metro, els veïns ja van alertar d'al-
gunes deficiències. En els darrers mesos, l'Associació
de Comerciants de l'Eix Virrei-Borbó o l'Associació de
Veïns Torre Llobeta-Vilapicina han manifestat la neces-
sitat de posar fil a l'agulla a la remodelació de l'espai,
en qüestions com la il·luminació, l'arbrat o la seguretat
del tram del carrer de la Jota. 

Per als republicans, cal repensar l'espai d'una ma-
nera integral i que les actuacions que es projecten es
pensin des d'una visió global, atenent les necessitats
i suggeriments de veïns, comerciants i evitant les im-
provisacions. 

ERC demana un procés participatiu per a la 
remodelació de la plaça Virrei Amat i Can Sitjar
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