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

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

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

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

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

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

La Janet considera que un
dels grans problemes que pateix el

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

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

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

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

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

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

ESPANYA, 
LÍDER D’EUROPA 

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

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



Opinió

| 4

líniasantandreu.cat Setembre 2018

Dipòsit Legal: B 11298-2010 www.liniaxarxa.cat Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

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

per Alberto Aquilué

Ulsterlunya, capital Belfastlona

Barcelona, inicis dels anys 80. Pintades
anònimes assenyalen com a zona na-
cional els barris benestants de la ciutat,
allò que ara en diuen upper Diagonal.
D’altres pintades, igualment anòni-
mes, assenyalen com a zona roja els
barris obrers de l’extraradi.

Belfast, inicis dels anys 90. Pujo ca-
minant per Falls Road. Les vorades de
l’avinguda estan pintades dels colors de
la bandera irlandesa a una banda (verd-
blanc-taronja) i de la Union Jack –la
bandera britànica– (blau-blanc-ver-
mell) a l’altra. És fàcil distingir a quina
banda viu cada comunitat.

Chiapas, finals dels anys
90. Ens internem a la selva
per una carretera plena de
cartells governamentals que
anuncien inversions milio-
nàries, escoles, l’arribada
de l’aigua corrent… De sob-
te, un cartell ens rep: Bienvenidos a ter-
ritorio zapatista. Aquí el pueblo man-
da y el gobierno obedece.

Any 2017. Mentre al Sant Andreu
poble (allò que anomenem casc antic
però que hauríem de dir, per ser cor-
rectes, centre històric) les estelades
són omnipresents arreu (balcons, ter-
rasses, finestres), agafo un autobús
amb un amic cap a l’hospital de Can
Ruti. L’autobús ens porta pels barris de

Llefià, La Salut, Lloreda… on s’obre
camí per carrers costeruts flanquejats
a banda i banda per enormes blocs de
pisos típics dels anys del desenvolupa-
ment desenfrenat franquista. A molts
balcons, terrasses i finestres onegen
banderes espanyoles, algunes amb es-
cut constitucional, altres sense. Sem-
blava com si haguéssim travessat una
frontera invisible. Per a mi va ser una
autèntica sorpresa. No ho havia vist a
cap barri. Encara no s’havia posat de
moda respondre la invasió aclaparant
d’estelades amb la presència de ban-

deres espanyoles, avui ja molt més
normalitzades als nostres carrers. 

Any 2018. A l’avinguda Meridiana,
a la banda de mar, a l’altura del carrer
Malats aproximadament, bé, entre els
carrers d’en Mir i de Cabrera per ser
més precisos, hi ha un terrat que s’ha
fet famós. És com un temple blaugra-
na (banderes, llumetes blau i gra-
nes…). El terrat es veu molt bé des de
lluny, quan es baixa de Nou Barris cap

a Sant Andreu a l’altura de la piscina de
Can Dragó per travessar la Meridiana
pel pas de peatons que substitueix el
que va ser en el seu dia el conegut com
a pont de La Ruleta (al que donava nom
la discoteca que hi havia a dalt de tot de
la Riera de Sant Andreu). Doncs bé, des
de fa una temporada, el terrat del tem-
ple blaugrana ja no crida l’atenció com
abans. Ara crida l’atenció perquè entre
aquest terrat, ara ocupat per llaços
grocs, i un altre ubicat dos més enllà a
la seva esquerra, també ple d’estelades,
llaços grocs i banderoles demanant la

llibertat dels presos polí-
tics, gairebé ofeguen un ter-
rat més petit al mig dels dos
amb banderes espanyoles i
fins i tot alguna de les qua-
tre barres, això sí, sense
l’estel.

Com deu ser la convi-
vència a aquell replà d’escala? M’ho pre-
gunto cada cop que baixo de Nou Bar-
ris i contemplo l’estampa davant meu.
Es deuen esperar per agafar l’ascensor
junts? I parlen del temps que fa i d’al-
tres banalitats, com fem a la resta d’es-
cales de veïns del món?

Territorialització. Fronterització.
Fractura. Ruptura. Guerra dels llaços
grocs. Voleu dir que val la pena? Qui és
qui en surt més beneficiat?

Territorialització. Fronterització.
Fractura. Ruptura. Guerra dels llaços

grocs. Voleu dir que val la pena?

El mateix Miquel Iceta
reconeix que fets polí-

tics que no formen part
de les actuacions judicials i que són
posteriors al que s'està jutjant condi-
cionen la sentència. Després d'això no
sé com poden negar el caràcter polític
dels presos i com encara parlen d'estat
de dret.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hacia mucho tiempo
que no estaba en una

concentración con un nivel
de agresividad como la de Ciudadanos
esta tarde. Una agresión a un periodista
pensando que era de TV3, símbolos ul-
traderechistas, gente con ganas de gres-
ca, empujones a la mínima… menos mal
que eran cuatro gatos.

@apuente

Perquè passin del refe-
rèndum sobre l'auto-

govern al referèndum so-
bre la independència caldrà molta ac-
ció política, molta desobediència i tam-
bé unilateralitat. Però almenys gau-
dim del petit avenç: ja reconeixen que
el marc jurídicopolític que tenim no 
l'hem votat.

Aunque el telediario te
lo repita a diario, no te

confundas. No es inde-
pendentismo, yo no lo soy. Es decencia
contra los que se creen dueños del cor-
tijo. Los que, después de apalear y en-
carcelar, vienen a arrancarte el símbo-
lo de protesta porque les molesta a su
vista cortijera.

@gerardotc@eduardvoltas@VidalAragones

La lupa
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Els semàfors

Laia Ortiz
Les noves fonts d’aigua del parc de Santi-
burcio, inaugurades per la regidora Ortiz

el mes passat, només van estar obertes
dues setmanes després que, tot apunta,
puguin ser la causa d’un brot de gastro-

enteritis patit per 12 nens i nenes. 
pàgina 8

Consorci d’Eduació
L’escola Ignasi Iglésias ha començat el

curs enmig d’unes obres que, tal com ha
denunciat l’AMPA del centre, dificulta-
ran el dia a dia dels alumnes. En canvi,

el Consorci ha acabat a temps l’escola
provisional de la Maquinista.

pàgina 10

UE Sant Andreu 
L’arrencada de temporada del conjunt

de Mikel Azparren està sent francament
bona. Els quadribarrats han superat les
primeres rondes de la Copa Catalunya i

de la Copa del Rei i ocupen una de 
les posicions de play-off a la lliga. 

pàgina 18
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Les claus

Com no podia ser d’altra manera,
el primer secretari del psc-PSOE
[escriure psc en minúscules no és
un error de redacció, és per posar
en evidència l’actual relació de for-
ces entre qui mana i qui obeeix en
el socialisme (sic) espanyol] ha sor-
tit a la palestra fent unes desafor-
tunades declaracions. “L’ambient
polític amb què s’arribi a la cele-
bració del judici de l’1-O pot condi-
cionar la sentència judicial”. És
com dir-nos: “Porteu-vos bé, si-
gueu bons nois, rebaixeu les vos-
tres pretensions, que si no us toca-
ran el crostó”. Inaudit és evidenciar
que ell tampoc creu en la separació
de poders a Espanya i que els jut-
ges estan sota pressió dels polítics
unionistes. Res de nou, Iceta no
enganya, és com l’esclau que es re-
signa al seu estat i espera que l’amo
no el pegui massa i li doni algun ro-
segó de pa per anar subsistint mi-
serablement. D’això se’n diu co-
vardia per no intentar canviar la
realitat. En el futur arribarà el dia,
sense ànim de revenja, que es pas-
saran comptes, a tots aquells que
han donat suport a l’Estat espa-
nyol i a les polítiques de repressió,
com també a aquells que s’han
mantingut al marge per una pre-
tesa neutralitat, que quan hi ha una
gran desproporció a favor d’una de
les parts es converteix a donar su-
port a favor del poderós en contra
del més dèbil. En la visita a Sud-
àfrica de la primera ministra del
Regne Unit, Theresa May, un pe-
riodista li preguntà: “Que va fer
vostè per ajudar Nelson Man-
dela?”. La senyora va quedar ben
descol·locada. Malauradament,
serà una pregunta que a uns
quants també se’ls farà a casa nos-
tra i hauran de rendir comptes.

Miquel Iceta
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

Divendres 31 d’agost del 2018 ha passat a la història com el dia
que es van destruir més llocs de treball a l’estat espanyol.
Aquell dia, es van donar d’alta 58.375 afiliats i es van donar

de baixa 363.017 persones, cosa que va deixar un saldo de 304.642
treballadors menys. Dia negre, mai millor dit.

Elefants Sense Fronteres ha denunciat recentment la pitjor
matança d’aquests animals en la història de l’Àfrica. Fa dies
van trobar prop de 90 cadàvers d’aquest gran mamífer a la

reserva natural de Botsuana. L’ONG alerta que la caça furtiva al
continent africà s’ha doblat els darrers anys.

El Santuari de Nostra Senyora de Lourdes ha denunciat l’artista
Déborah de Robertis després que aquesta es despullés a la
Gruta de les Aparicions, davant de l’estàtua de la verge, durant

un acte religiós. La performance va alarmar els feligresos, els quals la
van intentar tapar abans que arribessin els membres de seguretat.

Pere Navarro, director general de Trànsit, ha recomanat al
futbolista Gerard Piqué que contracti un xòfer mentre se-
gueixi sense carnet. Tot plegat després que el jugador del

Barça fos enganxat per la Guàrdia Urbana de Barcelona condu-
int sense punts. 

La companyia Nike ha triat com a imatge per al 30è aniversari del
seu lema Just do it Colin Kaepernick, el jugador de futbol americà
que, l’any 2016, es va agenollar mentre sonava l’himne dels EUA

en protesta per la brutalitat policial contra la població negra. Aquest
fet li ha comportat una campanya de boicot per “antipatriòtica”.

Vist al Twitter

@pep_cruanyes: Jo vaig ser a la mani-
festació de la Diada de l'Onze de Setem-
bre. Manifestar-nos massivament és la mi-
llor resposta contra la repressió.

#11S

Sant Andreu, banc de proves 
de la nova mobilitat sostenible1

2 El comerç local crea una targeta 
per fidelitzar els seus clients

La cúpula de la parròquia 
de Sant Andreu es podria reformar aviat

L’Escola 30 passos tindrà 
un nou barracó a partir del gener

Les famílies de l’Escola la Maquinista 
temen nous retards

El + llegit líniasantandreu.cat

3

4

5

@RaholaOficial: Compromís amb l’1 d’oc-
tubre. Mobilització ciutadana. No acceptació
de les sentències. Cap renúncia a l’autode-
terminació. O llibertat o llibertat.

@EnricSendra_: Qüestions polítiques a
banda, Domènech sempre m'ha semblat una
persona conciliadora, oberta i amb veu clara.
Una persona preocupada per la seva gent. 

#DeixaLaPolítica #DiscursTorra

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

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

Coloms & mussols
per Marc Antònio i Llobet

Va ser un dia simpàtic de pri-
mavera aquell que a l’extrac-
tor de fums de casa una pa-
rella de coloms començava la
construcció del niu on pondre
els ous per instal·lar la seva
nova família. Un veí de l’es-
cala em va dir: “Marc, tens
okupes”.

Per a les meves netes va ser
un moment oportú per expli-
car algunes coses sobre els
coloms. Una d’elles va ser que
es fixessin que l’escut de Sant
Andreu té una mà, una corda
i un colom. El seu raonament,
per lògica, les feia pensar que
el colom tenia a veure amb el
nom de Sant Andreu de Palo-
mar. No imaginaven que el
nom de Palomar fos acreditat
per primera vegada l’any 1237
en un escrit del rector de la
parròquia, quan es feia men-
ció a una propietat d’una per-
sona que casualment es deia
Palomar.

El fet era que la parelleta de
coloms intentaven viure amb
nosaltres i posaven tot el seu
interès aportant al niu branca
a branca a tota velocitat i gran
urgència.

En previsió d’evitar mals
majors, vaig decidir obstacu-
litzar la construcció. Ells in-
sistien. Jo els treia les bran-
ques, però en poc temps n’hi
tornava a haver. Van ser uns
dies de tu o jo. Tot es va aca-
bar quan vaig decidir posar

una bandera a la boca de l’ex-
tractor per la part exterior
que dona al pati de llums.

Hauria estat molt molest
per als pobres coloms haver de
suportar l’extractor i els seus
efectes de corrent d’aire i fums,
a banda que potser els hauria
tallat alguna ploma i, si arriba-
ven els fills petits, haguessin fet
una volada abans d’hora. Total,
vam entendre que els fèiem
un favor si els fèiem fora d’a-
quell lloc perillós. A més, els co-
loms tot ho embruten i fan
molt soroll quan rondinen.

Ara hi ha nous sistemes,
noves tècniques, i un veí de l’e-
difici de davant de casa, can-
sat de tantes caques a la gale-
ria, havia trobat la solució. Un
simple engany de plàstic, això
sí, de mida real, amb molt
bona presència i, sobretot,
efectiu: un mussol. Estava de-
cidit, però la ferreteria del
barri els havia venut tots. En
uns dies van rebre una nova
comanda i van atendre la
meva petició. A partir d’ara,
els coloms passen de llarg i no
ens deixen les seves deixalles
a la galeria. Hi ha un mussol,
ell els vigila i no s’atreveixen
a venir a casa, perquè el mus-
sol belluga el cap a dreta i es-
querra i els adverteix que es
troben en zona perillosa i que
allí mana ell. Gràcies, veí, grà-
cies, mussol. Que n’és de sà-
via la Natura!
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Atac vandàlic contra el llaç
groc de la seu del Districte

POLÍTICA4El llaç groc de la
seu del Districte va ser arrencat
el passat 20 d’agost per dos ho-
mes  que van aconseguir enfilar-
se fins a l’alçada d’aquest símbol
que representa la solidaritat
amb els presos polítics.

Els responsables de l’atac
van ser integrants del grup d’ul-
tradreta Brigada Bagenca. De
fet, un d’ells, Raúl Macià, va in-
gressar deu dies després de l’a-
tac a la presó a causa de l’anul·la-
ció del tercer grau del qual gau-
dia, tal com va avançar el diari
Nació Digital. Macià compleix

una condemna de tres anys i nou
mesos de presó  per robatori
amb arma de foc i una altra con-
demna de sis anys per tràfic de
drogues. En dues ocasions ante-
riors ja havia perdut el tercer
grau per actes vandàlics de ca-
ràcter polític als pobles de Sallent
i Balsareny i també havia parti-
cipat en una agressió a Manresa.

Tres dies després que el llaç
fos arrencat, el Districte el va
tornar a penjar al balcó. La
col·locació del llaç es va decidir
fa uns mesos en un Consell de
Districte per majoria. 

El PDeCAT exigeix una piscina
d’estiu al Camp del Ferro

EQUIPAMENTS4El PDeCAT va
denunciar a finals d’agost que  el
govern municipal no té “projecte
definit ni calendari” que garanteixi
que els veïns de Sant Andreu
Sud i la Sagrera puguin recuperar
la piscina d’estiu que aquest any
han perdut a causa de les obres
per fer el nou poliesportiu del
Camp de Ferro.

El regidor demòcrata adscrit
al districte, Jaume Ciurana, va de-
nunciar que el nou equipament
esportiu, que tindrà tres pistes po-
liesportives, no inclourà les pis-
cines descobertes. “El govern Co-

lau ha eliminat les piscines des-
cobertes sense donar cap alter-
nativa als usuaris i als veïns i veï-
nes dels barris de Sant Andreu
sud i de La Sagrera, i sense assu-
mir un compromís definit per a
recuperar-les”, va afirmar Ciura-
na. El regidor adscrit també va la-
mentar que “el govern municipal
no va voler buscar una alternati-
va per tal de contrarestar la pèr-
dua d’aquesta instal·lació”.

De fet, des de l’Associació de
Veïns Sant Andreu Sud ja havien
denunciat la situació durant els
últims mesos.

Tot a punt per a la 35a Festa
Major del barri dels Indians

CELEBRACIÓ4El barri dels In-
dians ja ho té tot a punt per ce-
lebrar l’edició número 35 de la
seva Festa Major, que arrenca-
rà el pròxim dia 15 de setembre
i s’acabarà fins al dia 24 del
mateix mes.

Un any més el programa de la
Festa Major inclou activitats per
a tots els públics i per a tots els gus-
tos. La celebració arrencarà amb
la traca matinal i durant el primer
dia els veïns ja podran gaudir de

diferents actes, com ara l’exposi-
ció de cotxes dels Mossos d’Es-
quadra, una exhibició de ball o la
18a botifarrada popular. L’ende-
mà arribarà el torn del pregó,
que enguany anirà a càrrec de l’ac-
tual alcaldessa de Calella de Mar,
Montse Candini. Candini és anti-
ga veïna del barri, on també va néi-
xer. Fins al dia 24 se celebraran
una gran quantitat d’actes més,
entre els quals hi ha concerts, ta-
llers, cercaviles o àpats populars.

ESPAI PÚBLIC4La intoxicació
patida per un grup d’infants
denunciada a finals d’agost per
un grup de pares andreuencs
podria tenir el seu origen en les
noves fonts d’aigua del parc
d’Antoni Santiburcio, a la zona
de les antigues casernes de Sant
Andreu. 

Fonts de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona han expli-
cat a Línia Sant Andreu que
l’aigua de les fonts podria ser la
causa dels mals de panxa i els
problemes de la pell d’aquests
nens a causa d’una possible
“contaminació bacteriològica de
l’aigua”. Tot i això, les mateixes
fonts remarquen que encara no
hi ha cap conclusió oficial, ja que
es continua treballant en l’anà-
lisi de l’aigua. 

INAUGURACIÓ SUSPESA
La intoxicació dels 12 nens va
provocar que l’Ajuntament tan-
qués el que, des del consistori,

s’anomena “el primer refugi d’ai-
gua de la ciutat” només dues set-
manes després de la seva ober-
tura. Després del cas, des de
l’Ajuntament van recordar que
l’aigua de les fonts era potable i
procedia de la xarxa d’aprovi-
sionament urbana. 

En paral·lel, el consistori
també va decidir suspendre la in-
auguració del nou Parc de San-
tiburcio que s’havia de celebrar

el passat 4 de setembre. De mo-
ment no hi ha nova data. Tot ple-
gat va provocar que, uns dies
més tard, el PSC reclamés més
informació al govern munici-
pal. Carmen Andrés, exregidora
del Districte, va afirmar que “re-
sulta preocupant el nivell d’im-
provisació i de falta de transpa-
rència del Govern”. Andrés tam-
bé va insinuar que hi havia ha-
gut “presses per tallar la cinta”.

Les fonts d’aigua només van funcionar dues setmanes. Foto: Districte

La intoxicació de 12 nens apunta
a les fonts d’aigua de Santiburcio

» L’Agència de Salut Pública parla d’una possible “contaminació
bacteriològica de l’aigua”, tot i que l’anàlisi no ha acabat

Successos | Detingut amb 23 quilos de marihuana a sobre
La Guàrdia Urbana va detenir el passat dia 5 de setembre un home que va intentar evitar un
control policial amb el seu cotxe. Un cop detingut, després d’haver abandonat el vehicle per

fugar-se corrent, la policia va descobrir que transportava més de 23 quilos de marihuana. 
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PATRIMONI4Les obres de l’es-
tació de l’AVE de la Sagrera van
provocar a finals d’agost la des-
coberta de 68 fosses amb 358 es-
quelets que, tot indica, serien de
soldats de la guerra dels Segadors
(1640-1652).

Tal com va explicar el res-
ponsable d’intervencions ar-
queològiques del Servei d’Ar-
queologia de Barcelona, Josep
Pujades, la gran majoria dels es-
quelets corresponen a homes
d’entre 16 i 35 anys que haurien
pogut formar part d’un exèrcit a
causa de la seva complexitat for-
ta. De fet, des del Servei d’Ar-
queologia recorden que les crò-
niques de l’època documenten l’e-
xistència d’un campament de l’e-
xèrcit de Felip IV en l’actual zona
de la Sagrera, des del qual man-
tenien el setge de Barcelona du-
rant la guerra dels Segadors.

AL MUSEU D’HISTÒRIA
Les restes es portaran al magat-
zem del Museu d’Història de
Barcelona (MUHBA) de la Zona
Franca, on es guardaran a l’Arxiu
Arqueològic. Ara, tal com va ex-
plicar Pujades, es faran estudis
antropològics que “ajudaran a
aclarir de què van morir aquestes
persones i en quin moment cro-
nològic”. Les primeres hipòtesis

indiquen que els soldats hau-
rien mort a causa de la pesta, ja
que en aquell moment afectava

tot Catalunya. A banda, els cossos
no tenen mostres de violència i,
a més, hi ha fosses on només

s’han trobat dos o tres cossos ben
col·locats  mentre que en altres hi
ha les restes de fins a 60 homes
abocats de qualsevol manera.

Des de l’inici de les obres, l’any
2008, s’han trobat diferents res-
tes arqueològiques a la zona de
l’estació. A finals del 2010 s’hi va
desenterrar un antic camí del
segle XIX, el camí de Provençals.
Més tard, el 2011, van aparèixer
una vintena de sitges i dos pous
de l’època ibera, dels segles IV i III
abans de Crist. També es va des-
cobrir la vil·la romana del carrer
del Pont del Treball Digne.

Una imatge d’un dels cossos localitzats. Foto: Servei Arqueologia

Troben fosses de la guerra dels
Segadors a l’estació de la Sagrera

68
fosses amb 358
esquelets han
aparegut a les obres 
de l’estació de l’AVE

L’escola Ignasi Iglésias comença
el curs enmig de les obres

ENSENYAMENT4L’escola Ignasi
Iglésias, tal com era de preveure,
és una de les cinc escoles de la ciu-
tat que ha començat el curs amb
obres importants en marxa. 

Des de l’AMPA del centre feia
setmanes que alertaven de la len-
titud de les obres en comparació
a la promesa feta pel Consorci i
l’empresa constructora a finals de
juliol. Tot i que els dies abans de
l’inici del curs les obres van fer una
acceleració important, les classes
no han arrencat amb normalitat.
“El curs ha començat amb nor-
malitat relativa”, afirma la presi-
denta de l’AMPA, Sílvia Rostand.
Rostand explica que en una reu-
nió celebrada el dia 6 de setembre,
el Consorci d’Educació i l’escola
van proposar que endarrerir l’inici
del curs al 17 de setembre. “Des de
l’AMPA ens hi vam negar perquè

està estipulat que el curs comen-
ça el 12. No és el nostre problema
si no es va fer la feina quan toca-
va”, afegeix Rostand.

A banda dels alumnes, els
professors també han patit la si-
tuació, ja que no han pogut pre-
parar l’inici de curs amb norma-
litat. “Només van poder accedir al
centre dies més tard del que es-
tava previst i firmant un paper
conforme entraven en una zona
en obres”, lamenta la presidenta
de l’AMPA.

LA MAQUINISTA, A PUNT
D’altra banda, l’escola provisional
La Maquinista finalment ha estat
enllestida per aquest inici de curs.
Els nous barracons es van acabar
d’instal·lar en la data acordada i
els alumnes han començat el curs
amb normalitat.

Imatge del 4 de setembre de l’exterior de l’escola. Foto: AMPA Ignasi Iglésias
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4La consellera de Salut, Alba
Vergés, i el conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir El
Homrani, han presentat la Uni-
tat terapèutica educativa resi-
dencial Acompanya’m, per a in-
fants i joves que tenen trastorns
de salut mental. Aquesta unitat,
concebuda amb un model pio-
ner d’intervenció en tot l’entorn
vital de l’infant o adolescent,
és la primera d’aquestes carac-
terístiques de Catalunya –i tam-
bé de tot l’Estat–, ja que forma
part de la xarxa pública de salut.
Es tracta d’un recurs especialit-
zat en salut mental infantil i ju-
venil, amb una capacitat de 30
places que preveu ingressos
màxims de 18 mesos. En aquests
moments, Acompanya’m ja acull
16 joves.

La consellera Vergés consi-
dera que és un centre pioner
perquè “respon amb creativitat
a les necessitats que tenen
aquests infants i joves”, d’eleva-

da complexitat a causa dels tras-
torns mentals i del seu entorn
social i familiar, que requereixen
dispositius per ser atesos de la
millor manera possible. “L’espai
no s’ha concebut com a centre
hospitalari, sinó com a llar, com
un espai que els generi el màxim
confort possible i on tinguin el
suport dels professionals”, diu

Vergés. Tot plegat, per aconse-
guir que finalment aquests joves
“tinguin un projecte de vida i les
mateixes oportunitats que to-
thom”.

Segons el conseller El Hom-
rani, el centre representa valors

amb els que treballa la Genera-
litat. “La col·laboració entre de-
partaments permet eradicar les
caixes hermètiques dels serveis
i facilita l’atenció integral a les
persones, especialment les més
vulnerables, situant-les al centre
de les nostres polítiques”, detalla.
Per això, afegeix El Homrani, “re-
forçarem l’atenció i interacció
social i sanitària, com un espai
d’intens treball bilateral per abor-
dar els reptes de la societat ca-
talana en matèria d’autonomia
personal, cronicitat, salut mental
o envelliment”.

Acompanya’m és un disposi-
tiu conjunt de dos departa-
ments de la Generalitat de Ca-
talunya –Salut i Treball i Afers
Socials i Famílies–, que gestiona
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona. La iniciativa també
compta amb la col·laboració del
Departament d’Ensenyament,
que hi ha aportat professionals
docents que completen el servei.

LLARS DE CONVIVÈNCIA
En marxa des del mes d’abril, la
Unitat Acompanya’m està ubi-
cada al Monestir de Valldonzella
de Barcelona. Se situa en una
àrea del monestir que ocupa
1.265 metres quadrats de su-
perfície útil i que s’ha remodelat
completament. Al centre, que
depèn del sistema públic de sa-

lut, es fa una intervenció i trac-
tament intensiu comunitari per
al desenvolupament infantil i ju-
venil.

De les 30 places disponibles al
centre, 25 estan destinades a in-
fants i joves sota la tutela de la Di-

recció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA). Les
5 places restants es reserven a in-
fants o adolescents que poden ser
derivats per dispositius dels de-
partaments de Salut –centres de
salut mental infantil i juvenil
(CSMIJ)– o de Treball, Afers Socials
i Famílies.

El model d’atenció que s’hi
aplica es basa en les denomina-
des ‘unitats de convivència te-
rapèutica’, que agrupen les noies
i els nois atesos en cinc aparta-
ments amb capacitat per a 5 o 6
persones. Els apartaments re-
ben el nom de ‘llars’ i la seva or-
ganització està concebuda per
fomentar la participació activa
dels residents amb els profes-
sionals que els atenen.

ATENCIÓ INTEGRAL
La Unitat Acompanya’m s’adreça a
infants i joves que pateixen un
trastorn mental greu (TMG) o per-
sistent en el temps, que compor-

Pioners en salut mental
» En marxa la primera residència pública per a menors amb trastorns mentals greus
» L’equipament ofereix atenció terapèutica i educativa per combatre l’exclusió social

Es busca promoure
la recuperació de

cada jove que hi viu

Serveis

canalsalut.gencat.cat

“No està pensada com
a centre hospitalari,

sinó com a llar”
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ta una repercussió significativa
en les seves relacions psicoso-
cials, o que presenten risc de des-
envolupar un trastorn mental. I tot
plegat associat a un entorn social
i familiar de complexitat elevada.

L’objectiu de l’atenció que es
fa a la Unitat Acompanya’m és pro-

moure la recuperació de cada
jove que hi viu i facilitar que tor-
ni al seu entorn social i de vida, tot
evitant l’estigmatització i l’exclu-
sió social. I ho fa oferint un trac-
tament personalitzat i comunitari,
que integra aspectes clínics, fa-

miliars, socials i educatius. Tot
plegat amb l’objectiu últim de la
reinserció.

Formen l’equip d’atenció 45
professionals de diferents col·lec-
tius especialitzats en salut mental
i de l’entorn educatiu: psiquia-
tres, psicòlegs, infermeres i auxi-
liars d’infermeria, treballadors so-
cials, educadors socials i mestres.

A Catalunya, un 4,7% de la
població menor de 18 anys ha es-
tat atesa en algun centre de sa-
lut mental infantil i juvenil
(CSMIJ), és a dir, uns 65.221 in-
fants, adolescents i joves. I d’a-
quests menors atesos, un de
cada vuit tenen un diagnòstic de
trastorn mental greu.

D’altra banda, segons un es-
tudi elaborat per la DGAIA l’any
2013 sobre infants i adolescents
en mesura protectora i proble-
mes de salut mental, es conclou
que el 24% d’infants i adolescents
atesos pateixen algun problema
de salut mental.<

4L’atenció a la salut mental i les addicions
són una prioritat per al Departament de Sa-
lut, i així es recull a les Estratègies de salut
mental i addiccions 2017-2020.

Aquesta estratègia va acompanyada de
l’increment pressupostari més gran de la his-
tòria en l’àrea de salut mental, amb una in-
versió addicional de 70 milions l’any passat,
amb els quals s’han contractat més de 650
professionals dedicats a l’atenció a la salut
mental i addiccions; més de la meitat amb
perfils de psicologia, d’infermeria i d’educa-
ció social. 

Amb aquest increment, el pressupost en
salut mental d’enguany s’eleva fins als 440

milions d’euros, el 62% del qual es destina a
programes d’atenció comunitària per supe-
rar l’objectiu fixat per a l’any 2020, que és
del 60%.

Per la seva banda, el Pla d’atenció inte-
gral a la infància i l’adolescència del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies
també treballa per promoure un model d’a-
tenció integral en salut mental en la població
infantil i adolescent vulnerable. En aquest
sentit, inclou mesures com ara promoure el
treball de prevenció en l’àmbit familiar quan
hi ha problemes de salut mental o incremen-
tar l’atenció a la salut mental d’infants als
CSMIJ, entre altres.<

canalsalut.gencat.cat

Nou model d’atenció
» L’increment pressupostari que ha fet la Generalitat 
en l’àrea de salut mental és el més gran de la història

Un 4,7% dels menors 
de 18 anys han estat
atesos en un centre

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

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

Ara, una dècada després, una quaran-
tena d’entitats que s’agrupen en la plata-
forma Fiscalitat justa han elaborat un
manifest anomenat Prenem el control de les
finances! i han anunciat que, de cara al prò-
xim dia 15, s’han convocat diferents mobi-
litzacions a la ciutat.

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

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

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

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

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

ACTIVITATS I MOBILITZACIONS EL DIA 15
Així, de cara al pròxim dissabte 15 hi ha
previstes tres activitats: a partir de dos
quarts de 10 del matí es faran dues taules
de treball simultàniament al Centre Cívic
La Sedeta, al migdia se celebrarà una as-
semblea de moviments socials i cap a les
set de la tarda arrencarà una manifestació
des de la Delegació de la Unió Europea.

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

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

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

Un agost de protestes: els veïns de la
Barceloneta denuncien l’estat del barri ESPAI PÚBLIC/A finals de juliol, l'Associació de Veïnes i Veïns

del barri Gòtic, Ciutat Vella No Està en Venda i l'Assemblea
de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) van emetre un
comunicat conjunt per fer pública la seva disconformitat
després de l’acord entre l’Ajuntament i el Gremi de Res-
tauració sobre les terrasses del Mercat de la Boqueria.

Les entitats denunciaven que la normativa es va pac-
tar “d’esquenes al veïnat mobilitzat” i que, des de fa anys,
la Boqueria està “desproveïda de la seva funció social” i que
s’ha convertit en un “decorat per a selfies” i en un escenari
de venda de “souvenirs comestibles”.

Tot i això, alerten que seguiran “atents i vigilants” i exi-
geixen al consistori que no hi hagi “cap més modificació sen-
se tenir en compte el veïnat”.

Rebuig a l’acord de les
terrasses de la Boqueria

“Hi ha hagut protestes
arreu d’Europa, però els
‘lobbies’ encara tenen
molt accés als polítics”
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IMMIGRACIÓ/ La plataforma
Obrim Fronteres va tornar a alçar
la veu contra les devolucions ex-
prés a Ceuta. El passat dimecres
5, l’entitat va organitzar diferents
concentracions davant d’orga-
nismes representatius.

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

Obrim Fronteres
protesta contra les
devolucions exprés

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

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

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

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

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

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

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

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

Fem Sant Antoni
parla sobre turisme
i habitatge

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

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

Marea Pensionista
es manifesta a la
plaça Urquinaona

La ciutat ja està a punt per viure 
una Mercè més feminista que mai

CELEBRACIÓ/ El mes de setem-
bre, per definició, sol ser agredolç;
l’estiu encara la seva recta final, a
molta gent se li acaben les vacan-
ces i els més joves han de tornar a
classe, però per als barcelonins hi
ha un motiu d’una gran alegria:
els quatre dies que serviran per
celebrar les festivitats en honor
de la copatrona de la ciutat seran
entre el 21 i el 24 d’aquest mes.

PROTAGONISME FEMENÍ
La figura femenina estarà més
present que mai en aquesta edi-
ció: la pregonera serà l’actriu Leti-
cia Dolera (una de les més dones
més actives en les reivindicacions
feministes), mentre que el cartell
és obra de la dissenyadora, il·lus-
tradora i dibuixant Sònia Pulido.

Per crear el cartell, l’artista va
consultar la iconografia històrica
sobre la Mercè i va incorporar el
que havia trobat a la seva pròpia
visió del personatge. De fet, Pu-
lido explica que “no n’hi ha una,
de Mercè, sinó moltes, totes di-
verses, diferents, múltiples i mes-
tisses”. Per això, la figura central
del cartell aixopluga i protegeix
totes les altres; obre els braços en
un gest acollidor i vesteix un man-
tell de llistes de colors, que re-
corda una carpa de circ.

Dolera, per la seva banda, ja
va dir durant la presentació dels
actes festius, a mitjans del mes de
juliol, que les reivindicacions fe-
ministes seran un dels leitmotivs
del seu pregó. L’actriu i directora
està fortament lligada a aquesta
causa, sobre la qual es pronuncia
públicament i de forma constant

a les xarxes socials i que també
l’ha portat a escriure un llibre,
anomenat Morder la manzana.

LISBOA, CIUTAT CONVIDADA
A més, i continuant una tradició
que perdura des de la Mercè de
l’any 2007, enguany la ciutat con-
vidada serà Lisboa. Tot i que geo-
gràficament són en dos punts
oposats a la península Ibèrica, les
dues ciutats tenen similituds, com
la personalitat que desprenen els
seus barris i la seva cultura. A més,
igual que Barcelona, la capital
portuguesa està apostant darre-
rament per donar la veu als veïns

perquè participin activament en
la vida pública.

MÚSICA PER A TOTS ELS GUSTOS
Cultura popular a banda, darrera-
ment la Mercè s’ha convertit en
un aparador musical de primer
ordre. D’aquesta manera, durant
els quatre dies que durin els actes,
pels diferents escenaris repartits
per la ciutat desfilaran artistes de
la talla de Ramon Mirabet, Love of
Lesbian, Animal, Buhos, La iaia,
juntament amb propostes més
tradicionals, com havaneres o re-
citals de música clàssica.

Un any més, la
Mercè convida una
ciutat europea, en
aquest cas Lisboa
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La literatura i el comerç, 
de la mà en un nou concurs

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

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

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

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

GASTRONOMIA4La  ruta de ta-
pes andreuenca Atrapa la Tapa,
que ja és un clàssic de la gas-
tronomia local, viu des del pas-
sat 6 de setembre la seva sise-
na edició. Hi participen un to-
tal de 38  bars i restaurants del
districte, que fins al pròxim 22
de novembre ofereixen, cada di-
jous a partir de les set de la tar-
da, una tapa i una beguda per
només 1,95 euros.

La ruta Atrapa la Tapa està
organitzada, a banda del Dis-
tricte, per vuit associacions.
Són l’Eix de Sant Andreu, Sant
Andreu Nord Comerç, Asso-
ciació de Comerciants Onze de
Setembre, Associació de Co-
merciants Bon Pastor, Asso-

ciació de Comerciants de Tri-
nitat Vella, Sagrera Activa As-
sociació de Comerciants, l’Eix
Maragall i Unió de Botiguers
Congrés-Indians.

VISITA A PORT AVENTURA
D’altra banda, el passat dia 4 de
setembre els 50 guanyadors
del sorteig que es va fer entre

tots els encertants del 25è Con-
curs de Paranys als Aparadors
van visitar el parc d’atraccions
Port Aventura. Aquest tradi-
cional concurs consisteix en
la col·locació d’objectes es-
tranys als aparadors dels co-
merços associats de l’Eix Sant
Andreu que nens i joves d’en-
tre 5 i 17 anys han de descobrir.

La ruta Atrapa la Tapa ja és un clàssic andreuenc. Foto: Arxiu

Arrenca la sisena edició 
de la ruta Atrapa la Tapa

Proposta | El PSC demana un pla per a comerciants i restauradors
El líder del PSC a l’Ajuntament, Jaume Collboni, ha proposat un pla de 10 milions d’euros en 

promoció econòmica per als sectors del comerç i la restauració. Collboni considera que comer-
ciants i restauradors pateixen “la conflictivitat política i social” que considera que viu Barcelona.

38
bars i restaurants
participen en la sisena
edició de la ruta 
Atrapa la Tapa
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Esports
El CP Congrés arrenca la lliga
rebent la visita del Vila-seca

Compte enrere per
a l’inici de la tem-
porada. El CP Con-
grés de Dani Setién

ultima la preparació per al debut
del sènior masculí en el grup B de
la Primera Catalana, que serà el
pròxim diumenge 16 a casa con-
tra el CH Vila-seca. Sitges o San-
ta Perpètua seran els dos rivals
del Congrés en la resta de partits
del mes, mentre que la tempo-
rada s’allargarà fins a finals del
maig de l’any que ve.

La direcció esportiva ja havia
deixat la confecció de la plantilla
pràcticament enllestida, de ma-
nera que l’última cara nova per

al primer equip és Martí Ferrer,
que tornarà a vestir la samarre-
ta groga després de jugar a Co-
lòmbia el curs passat. La incor-
poració del jugador, format al
planter del club, es va anunciar
a finals de juliol.

CONDOL PER ‘MANOLO’
Durant la segona setmana del
mes passat, per altra banda, el
club va anunciar la mort de Clau-
dio Manuel García Moya, Ma-
nolo, el seu carismàtic conserge
i delegat de pista. Mesos abans li
havien diagnosticat un càncer,
que va posar fi a la seva vida. Gar-
cía tenia 50 anys.

El CN Sant Andreu va
tenir un protagonis-
me molt destacat en la
victòria de la selecció

espanyola femenina en el Mun-
dial juvenil que es va disputar a
Belgrad. El seleccionador estatal
era l’entrenador del primer equip
femení, Javi Aznar, i va convocar
cinc jugadores del club: Alejandra
Aznar, Ruth Ariño, Paula Nieto,
Mireia Guiral i Sílvia Morell.

L’equip espanyol va guan-
yar el campionat el diumenge 2,

després de derrotar Itàlia (8-7) en
un partit on Aznar va brillar
amb llum pròpia: va anotar qua-
tre gols i va ser escollida millor ju-
gadora, tant de la final com del
Mundial. Les de Javi Aznar van
haver de remuntar l’1-2 que les
transalpines havien aconseguit
durant el primer parcial. El com-
binat estatal va aconseguir re-
muntar gràcies a un inici espec-
tacular del segon quart i ja no va
deixar escapar la iniciativa. El 8-
7 definitiu de les italianes va arri-

bar quan faltaven 48 segons per
al final del partit.

COMPTE ENRERE PER A LES DH
Paral·lelament, l’inici de les Di-
visions d’Honor cada cop és més
a prop. El sènior masculí de Dani
Ballart es posarà en marxa el
primer cap de setmana d’octubre
a casa contra el Concepción Ciu-
dad Lineal, mentre que l’equip de
Javi Aznar trigarà una setmana
més en arrencar: ho farà visitant
la piscina del CN Terrassa.

El CNSA brilla a Belgrad

El Sant Andreu d’Azparren
comença el curs amb bon peu

L’estrena del curs 2018-19 ha es-
tat gairebé immillorable per a la
UE Sant Andreu. El conjunt qua-
dribarrat només ha perdut un
partit en el tram inicial de la lli-
ga (al camp del Reus B), s’ha
plantat als quarts de final de la
Copa Catalunya absoluta des-
prés de passar les tres primeres
rondes d’aquesta competició i
també ha superat la primera
ronda de la Copa del Rei després
de la victòria per penals al camp
d’un Segona B, la UE Cornellà.

Els quadribarrats van estre-
nar-se a la lliga amb un empat a
casa (0-0) contra un altre dels
candidats a ser a la zona alta, el
Prat, però han guanyat la resta de
partits que han jugat en la com-
petició regular: al camp del San
Cristóbal (0-2) i al Narcís Sala

contra el Santboià (3-1). El ca-
lendari més imminent per al
conjunt andreuenc implica una
jornada de descans coincidint
amb la Diada (es jugarà la sego-
na ronda de la Copa del Rei), el
complicat desplaçament a l’O-
límpic de Terrassa i un matx a
casa contra el Llagostera, mentre
que el darrer partit del mes serà
a la capital del Vallès Oriental
contra un renovat Granollers.

Tercera al marge i amb la
Copa del Rei contra el Gernika el
dimecres 12, l’altre front obert dels
d’Azparren ha estat la Copa Ca-
talunya, que es va jugar entre fi-
nals de juliol i mitjans d’agost; els
quadribarrats van superar la UE
Vilassar de Mar (2-0), el Cer-
danyola FC (3-1) i l’Horta (1-1 i 4-
5 als penals) per plantar-se als
quarts de final (que encara s’han
de sortejar) d’aquesta competició.

» Els quadribarrats són quarts després de les primeres jornades
» Terrassa, Llagostera i Granollers són els pròxims rivals de l’equip

Pau Arriaga
SANT ANDREU

Un dels onzes que ha triat el tècnic per als primers partits. Foto: UESA

Dansa | El quart HOP Sant Andreu, el pròxim dissabte 29
El dia 29, la plaça Orfila i altres punts del districte tornaran a ser l’epicentre de la dansa i
les disciplines esportives urbanes. Aquell dissabte se celebrarà la 4a edició del HOP Sant
Andreu, un dia amb exhibicions i actuacions de diferents companyies locals i de la ciutat.
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Llibres Teatre

Tres anys després de publicar el seu se-
gon disc, Bum! (Música Global, 2015),
el trio de la Torre d'Oristà manté l'espe-
rit del seu power pop amb una nova re-
ferència, Fernando Rogelio Estévez (Lav
Records, 2018). Dissabte 15 de setem-
bre el presentarà en un concert molt
especial a la plaça Major de Vic, en el
marc del Mercat de Música Viva. 

Música

Fernando Rogelio Estévez
Nyandú

Això va de castells
Si heu voltat una mica per Catalunya segur que heu visitat al-
gun castell medieval. Les nostres terres són conegudes arreu
com unes de les que conserven millor el patrimoni, i per això

aquestes construccions on vivien reis i senyors feudals es
mantenen en un estat sorprenentment bo. Per donar a co-

nèixer encara més aquest aspecte de la nostra arquitectura,
el Museu d’Arqueologia de Catalunya, a Barcelona, ha mun-
tat una exposició anomenada L’esplendor dels castells medie-
vals catalans. Es podrà visitar des del 6 de setembre fins a fi-

nals de gener del 2019 i l’entrada al museu val 5,5 euros.

La gira de Maluma arribarà el 15 de setembre al Palau
Sant Jordi de Barcelona enmig d’una nova polèmica
que enfronta el cantant de reggaeton amb diferents

col·lectius feministes. El motiu va ser la presentació de
l’últim videoclip del colombià, Mala mía, on es deixa

veure amb un grup de dones en roba interior. Les crí-
tiques a les xarxes socials no es van fer esperar i cen-
tenars d’usuaris i usuàries van titllar l’artista de mas-

clista i misogin. Fins i tot, es va viralitzar el hashtag
#MejorSolaQueConMaluma amb la intenció de boi-

cotejar les seves pròximes actuacions a diversos
punts del territori espanyol. A més, diferents col·lec-
tius feministes van engegar una recollida de firmes

a través d’internet per denunciar el contingut sexista
de les seves lletres i vídeos. Cal recordar que aquesta
no és la primera vegada que Maluma rep aquest ti-
pus de crítiques, ja que fa uns anys va succeir el ma-

teix quan va presentar el tema 4 babys.

M A L U M A

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit internacional 
És l’autor de les cançons de reggaeton més escoltades

Famosos

La seva gira arriba a Barcelona
El colombià hi actuarà dissabte 15 de setembre 

Polèmica sobre el seu últim videoclip 
Els usuaris el tornen a titllar de masclista i misogin

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Spider-Man
Aquest nou títol arriba de la mà d’Insomniac Games i permet

recrear les aventures del superheroi des dels seus orígens.

El segon llargmetratge de la directora
turco-francesa és una pel·lícula que si-
tua la trama en els disturbis racials que
es van viure a Los Angeles l’any 1992
després que els policies que havien
apallissat un taxista negre fossin ab-
solts. El protagonista de la pel·lícula,
Ollie, ajuda la seva veïna Millie amb els
seus fills enmig de la situació de caos.

Pelis i sèries

Kings
Deniz Gamze Ergüven

Dues germanes bessones, dos pols
oposats, i un tercer germà que adopta
el rol de mediador. 

L’última novel·la de Marta Rojals re-
crea 40 anys d’una història familiar de
manera hiperrealista, on la vida dels
protagonistes evoluciona al mateix rit-
me que els canvis socials, polítics i eco-
nòmics d’un paisatge en moviment.

El cel no és per a tothom
Marta Rojals

A la lliga espanyola no hi ha un sol fut-
bolista homosexual. I això no només és
sorprenent, sinó estadísticament im-
possible. Aquesta comèdia musical,
que compta amb una banda en direc-
te, retrata el món del futbol des de
dins per tal de mostrar les misèries dels
grans ídols de l’esport actual.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

El Futbol és així (de gai)
Xavi Morató
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DIJOUS 27 DE SETEMBRE
19:00 Ala Voronkova i Sara Rojo s’uneixen per

encarregar-se del recital Dúo de violines,
que s’emmarca en la programació del Cicle de
clàssica. / Centre Cívic Navas.

DES DEL 5 DE SETEMBRE
Tot el dia El Centre Cívic Navas posa en marxa

les inscripcions per a tots els tallers que or-
ganitzarà durant la temporada de tardor, que
es posaran en marxa el mes que ve. / Centre
Cívic Navas.

DIMECRES 12 DE SETEMBRE
19:00 La professora Núria Castellano s’enca-

rregarà del taller monogràfic anomenat La
tomba de Tutankhamon, simbolisme i darrers
misteris. L’activitat és gratuïta, aforament li-
mitat. / Centre Cívic Navas.

DEL 6 AL 30 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Durant gairebé tot aquest mes

estarà en marxa la mostra La revolta dels Se-
gadors: els fets de maig de 1640 a Sant Andreu
de Palomar. L’entrada és gratuïta. / Bibliote-
ca Ignasi Iglésias - Can Fabra.

DEL 14 AL 28 DE SETEMBRE
Matí-TardaDurant dues setmanes senceres es

podrà visitar la mostra anomenada La veu del
carrer, una retrospectiva de la revista Carrer,
la publicació de la FAVB. / Centre Cívic Can Cla-
riana Cultural.

DIJOUS 13 DE SETEMBRE
17:30 Recomanacions lectores de 0 a 3 anys és

una sessió pensada per difondre els títols més
adients per a nens i nenes d’entre 0 i 3 anys.
/ Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet.

DILLUNS 1 D’OCTUBRE
Tarda Danses, cançons i jocs musicals per a in-

fants d'1 a 3 anys és la primera d’una sèrie de
sessions on es faran propostes divertides per
tal de trobar noves formes d’expressió i co-
municació. / C. C. Sagrera - La Barraca.

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
18:00 Partit de  futbol corresponent a la sete-

na jornada del grup 5 de Tercera Divisió en-
tre la UE Sant Andreu i la UE Llagostera. / Mu-
nicipal Narcís Sala.

Teixint les emocions és una sessió a cà-
rrec de Janet Recasens per a nens i ne-
nes que tinguin entre 0 i 3 anys. / Bi-
blioteca La Sagrera-Marina Clotet.

‘Teixint les emocions’,
un taller per als més menuts
Divendres 21 de setembre a les 17:30

A partir del dimecres 12 s’obrirà el ter-
mini d’inscripcions per a tots els tallers
de la temporada de tardor. Es podrà fer
presencial o per Internet. / Centre Cí-
vic Sant Andreu.

Obren les inscripcions per 
als tallers del C. C. Sant Andreu

Del 12 de setembre al 3 d’octubre

La companyia Momentum Crew ate-
rra a la ciutat amb M.O.M.E.N.T.U.M.,
una proposta de dansa urbana que serà
un dels espectacles de la programació
de la Mercè. / Parc de la Trinitat.

‘M.O.M.E.N.T.U.M.’, un 
dels espectacles de la Mercè
Del 22 al 24 de setembre a la tarda

Partit d’hoquei de la segona jornada
del grup A de Primera Catalana entre
el CP Congrés i l’HC Ripoll. / Pistes de
l’escola Pegaso.

El CP Congrés rep la visita
de l’Hoquei Club Ripoll

Diumenge 23 de setembre a les 17:30

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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ERC impulsa un ple per debatre 
la retallada d'inversions a Sant Andreu

Esquerra Republicana ha im-
pulsat, juntament amb al-
tres grups de l'oposició,
plens extraordinaris de Dis-
tricte durant aquest mes de
setembre perquè el govern
municipal doni explicacions
de les retallades previstes
en inversions als barris. Els
republicans denuncien la
manca de transparència del
govern municipal a l'hora
d'explicar la situació econò-
mica a la ciutat.

A Sant Andreu, el ple ex-
traordinari tindrà lloc el prò-
xim dimarts 18 de setembre,
a petició de tots els grups de
l'oposició excepte la CUP. El
president del grup municipal

d'ERC a l'Ajuntament de Bar-
celona, Alfred Bosch, ja va
avisar el mes de juliol que
les retallades previstes pel
govern de Barcelona en
Comú afectaran inversions
en escoles bressol (com la
de Casernes, Teixonera o
Raval) escoles d'educació
primària o equipaments de
barri. De fet, els republicans
ja van forçar la convocatòria
d'un ple a l'Ajuntament de
Barcelona el mes de juliol
perquè el govern informés
de totes les inversions que
es veuran afectades.

Bosch va explicar, també,
que el govern municipal ha
donat instruccions a tots els

districtes de la ciutat de re-
tallar la despesa corrent en
un 5%, la qual cosa afectarà
el dia a dia dels veïns i ve-
ïnes. Dijous passat ja es va

dur a terme el primer ple ex-
traordinari al districte de
Sant Martí, i les pròximes
setmanes es faran a tots els
districtes de la ciutat. 

Bernat Gimeno
Assessor de comunicació

Grup municipal d'ERC 
a l'Ajuntament de Barcelona

esquerrabcn.cat/districtes facebook.com/ercsantandreu

Sant Andreu

@ERC_SantAndreu

Construïm la capital 
de les persones!

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

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

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

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

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

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

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

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

Alfred Bosch
Candidat a l'alcaldia de

Barcelona per ERC
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