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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pau Massip
BARCELONA

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

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

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

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

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

Treballar l’educació sexual 
a casa i des de ben petits
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Els semàforsLa lupa

Difusió controlada

Vivim immersos en un moment on tots
acabem parlant de números. Els pen-
sionistes els fan per arribar a final de
mes amb la seva pensió. Els més joves
calculen i van a la recerca de les feines
ben remunerades per poder arribar a
cobrir les despeses que cada mes, i sen-
se cap demora, arriben inevitable-
ment a la data fixada dels venciments
dels pagaments. 

Fa anys, any rere any, que quan ar-
riba el tancament de l’exercici anual,
i les empreses fan el seu balanç de
comptes, hi ha un col·lectiu d’empre-
ses que es feliciten per haver millorat
els seus beneficis en uns percentatges
altíssims. Molts cops ens sorprenen els
seus portaveus quan diuen que, mal-
grat haver tingut el sucós
benefici, consideren no ha-
ver-ne tingut tant com ha-
vien previst. 

En una mirada al món
laboral, superficial i sense
aprofundir gaire, no és di-
fícil adonar-se que hi ha
números que no quadren. Algunes in-
formacions que ens arriben ens diuen
que vivim en un país amb molts mi-
lionaris, internacionalment parlant,
mentre les pensions no passen del
0,25% en els seus augments anuals i
això a la llarga suposa una pèrdua im-
portant de poder adquisitiu dels afec-
tats.

Contractes de poca durada, de
temporada i alguns de molt baixa
qualificació ens fa pensar en la poca
quantia retributiva i de retruc la bai-
xa cotització per a les arques de l’ad-
ministració. No sorprèn, doncs, que
molts joves pensin a provar fortuna
fora de les nostres fronteres, on les fei-
nes gaudeixen de més bons sous i mi-
llor promoció si s’és obedient i es fan
bé les tasques que proposen.

El fet que hi hagi un important

nombre de persones que gaudeixin de
bons sous, confort, benestar i presti-
gi no ens ha d’enganyar. Personalment
m’alegro per tots ells, però que pensin
que no és la mateixa situació la que su-
porten totes les persones que la que ells
gaudeixen.

És evident que la desigualtat sala-
rial ha existit sempre. Més enllà de la
discriminació dels sous de les dones,
afegim els conceptes de responsabilitat,
categoria, l’exigència de la feina, la pe-
rillositat, el ventall de càrrecs alts o in-
termedis i la qualificació universitària,
factors que determinen en moltes fei-
nes l’adjudicació entre un sou i un al-
tre. Hi ha col·lectius dels quals no tinc
prou dades, però m’imagino que per les

seves carreres, medalles i mèrits, no pa-
teixen ni patiran a final de mes la més
mínima restricció de cap mena.

Una altra mirada per saber on rau
l’èxit dels imponents beneficis de les
empreses que citava a l’inici, parlo de
centenars de milions d’euros de be-
neficis publicats, els veiem en els re-
sultats als diaris i revistes especialit-
zades. Sorprenen les xifres i els pro-
ductes amb els quals s’enriqueixen, ex-
ercici rere exercici. Ben senzill: ho fan
amb productes imprescindibles i ne-
cessaris. Això m’ha fet pensar en l’ho-
me visionari que deia: 

“Penso que les institucions bancà-
ries són més perilloses per a les nos-
tres llibertats que exèrcits sencers
preparats per al combat. Si el poble
americà permet un dia que els bancs
privats controlin la seva moneda, els

bancs i totes les institucions que flo-
riran entorn dels bancs privaran la
gent de tota possessió, primer per mit-
jà de la inflació, de seguida per la re-
cessió, fins al dia que els seus fills es
despertaran sense casa i sense sostre
sobre la terra que els seus pares van
conquistar”. Thomas Jefferson, 1802.
President republicà dels Estats Units
(1801-09).

Com es veu, no és nou el raona-
ment. Quan el president dels Estats
Units feia aquesta reflexió l’any 1802,
ho deia només referint-se a la casa i la
propietat del sòl. Avui els bancs in-
tervenen en més aspectes que els
préstecs hipotecaris de l’habitatge per
quedar endeutat de per vida amb una

entitat bancària. Avui el
seu àmbit abraça molts
més aspectes imprescindi-
bles i necessaris. A part
dels negocis immobiliaris
propis, tenen participa-
cions en aigua, electrici-
tat, gas, telefonia, comuni-

cació sense fils, coets i satèl·lits a l’es-
pai, assegurances, seguretat, sanitat,
hospitals, formació de nivell, investi-
gació, autopistes, aparcaments, petroli
i gasolines. Això sí, subvencionen i pa-
trocinen grans esdeveniments espor-
tius i de diversió amb costoses despe-
ses publicitàries en tots els mitjans.
Amplien el patrimoni i disposen de ca-
pitals importants lliures de peatge
sota les capes de fundacions i obra so-
cial que els permet controlar les apor-
tacions voluntàries i altruistes a insti-
tucions i campanyes solidàries amb el
control dels saldos de les aportacions
fetes per la bona gent. 

Acabo tancant la porta giratòria
que mai no s’havia d’haver obert i els
polítics mai no haurien d’haver ac-
ceptat obrir, si volien ajudar el petit
contribuent que els paga. 

Contractes de poca durada, de baixa 
qualificació, de temporada... I de retruc

baixa cotització per a les arques públiques

Cinquè cònsol de Bar-
celona cessat per pres-

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

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Dels creadors del Con-
sell Assessor per a la

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

@pilarcarracelas

Cada vez son más las
voces sensatas en Es-

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

Diego Fernández y
Juan Martínez, alum-

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

@FonsiLoaiza@jpurias@josepalay

Generalitat
La Generalitat ha anunciat que invertirà

cinc milions d’euros, entre el 2019 i el
2020, per a la construcció de la nova 

escola La Maquinista. Es tracta d’una
bona notícia però que arriba amb 

uns quants anys de retard.
pàgina 10

UE Sant Andreu
Els de Mikel Azparren van plantar cara

a tot un Atlético i només van perdre per
la mínima en l’anada de setzena de final
de la Copa del Rei. A més, els quadriba-
rrats van tenir dues ocasions als últims

minuts del matx per aconseguir l’empat.
pàgina 18

Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra van aconseguir

recuperar la cadira de rodes elèctrica que
tres persones havien robat a un nen de

Sant Andreu de set anys. La mobilització
ciutadana a través de les xarxes també 

va ser clau per recuperar la cadira. 
pàgina 10
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Alberto Fernández Díaz: 
"La llista del PP serà potentíssima"1

2 Laia Ortiz promet una inversió 
de 6,4 milions a la Trinitat Vella

El Congrés s’acomiada d’una 
nova edició de la Festa Major

El servei de pediatria de la 
Sagrera recupera la normalitat

Sant Andreu gaudeix 
de la dansa urbana amb el HOP

El + llegit líniasantandreu.cat

3

4

5 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.

Les claus

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

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

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

Filosofia
per Jordi Lleal 

Deixalles i rebuig
per Jes Ricart

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

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

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

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

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

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

Vist al Twitter

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

#RepensarElPaís

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

#Khashoggi #Maneta

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

Les millors
perles

Ryanair és a l’ull de l’huracà després del seu paper en un cas de
racisme que va tenir lloc en un vol Barcelona-Londres. Un
passatger va insultar greument, “negra, lletja i cabrona”, una

dona que tenia a la mateixa fila i, davant la petició que l’home fos
expulsat de l’avió, la companyia va decidir canviar de fila la dona.

Un grup d’arqueòlegs ha anunciat el descobriment del
“naufragi intacte més antic” del món. Es tracta d’un vai-
xell de fa més de 2.400 anys trobat al fons del Mar Negre

per una expedició anglobúlgara d’un projecte d’arqueologia
marítima. La nau fa 23 metres i manté intactes moltes parts.

Xina ha inaugurat el pont més llarg del món sobre el mar, una
espectacular obra d’enginyeria que connecta Hong Kong i les
ciutats de Macao i Zhuai. El viaducte fa 55 quilòmetres de llarg

i ha necessitat una inversió de 16.000 milions d’euros. Per construir-
lo, han fet falta 400.000 tones d’acer utilitzades i nou anys d’obres.

La NASA ha trobat un iceberg d’una mida geomètricament
perfecta a la costa est de la península Antàrtica. Es tracta
d’una enorme peça de gel d’1,5 quilòmetres en forma de

rectangle. Es tracta, tal com ha explicat la mateixa NASA, d’un
iceberg tabular que s’ha desprès de la barrera de gel Larsen C.

Els elefants asiàtics, segons un estudi publicat pel 'Journal of Et-
hology de Springer', tenen una habilitat numèrica més propera
a l’observada en humans que altres animals. L’estudi conclou

que el sentit dels números dels elefants asiàtics no es veu afectat
per la distància, la magnitud ni la proporció de les comparacions.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

7 | 

líniasantandreu.catNovembre 2018



líniasantandreu.cat Novembre 2018

| 8

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

Foto: Marta Vall-llebrera

Entrevista 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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ENQUESTA4L’Enquesta de ser-
veis municipals 2018 feta pú-
blica per l’Ajuntament el passat
30 d’octubre mostra com la
principal preocupació dels veïns
de Sant Andreu és la insegure-
tat. Concretament, un 13,4% si-
tuen aquesta qüestió com el pri-
mer problema del districte.

A l’enquesta de l’any passat
la inseguretat era considerada el
principal problema a tres dis-
trictes, mentre que aquesta ve-
gada ho és a sis districtes (Nou
Barris, Ciutat Vella, Sants-Mont-
juïc, Horta-Guinardó, Sant An-
dreu i Sant Martí). Només a
Ciutat Vella (21,3%) i a Nou
Barris (17,4%), la preocupació és
major que a Sant Andreu.

Deixant de banda la insegu-
retat, l’enquesta mostra que la
segona preocupació dels veïns
de Sant Andreu és la neteja
(7,9%),  la tercera l’aparcament
(6,6%), la quarta la manca d’e-
quipaments i serveis (6,1%) i la

cinquena el soroll (5,4%). En pa-
ral·lel, també cal remarcar que
un 14% dels veïns contesten
que Sant Andreu  no té cap pro-
blema. Es tracta del districte
on aquesta resposta té un per-
centatge més alt.  

L’HABITATGE PREOCUPA
D’altra banda, quan l’enquesta
pregunta pel conjunt de la ciu-
tat i no pel districte, l’accés a

l’habitatge apareix com el prin-
cipal problema que té Barcelo-
na. Així ho consideren gairebé el
13% dels enquestats. El segon
problema és el turisme, mentre
que el tercer i el quart són la cir-
culació/trànsit i els aspectes po-
lítics. La inseguretat no apareix
fins al cinquè lloc de la llista i són
un 5,6% dels enquestats els que
consideren que és el problema
més greu de la ciutat.

Inseguretat, neteja i aparcament, principals problemes del districte. Foto: Arxiu

La inseguretat és el principal
problema dels andreuencs

» Només a Ciutat Vella i Nou Barris hi ha una preocupació més gran
» El segon problema és la neteja i el tercer l’aparcament

Medalla d’Or al Mèrit Cultural
a títol pòstum per a Joan Mora

RECONEIXEMENT4L’escultor an-
dreuenc Joan Mora, que va mo-
rir ara fa un any, va rebre el 30
d’octubre a títol pòstum la Medalla
d’Or al Mèrit Cultural  en un acte
celebrat al Saló de Cent de l’A-
juntament. 

Durant l’acte, l’alcaldessa Ada
Colau va afirmar que Mora “va sa-
ber combinar la senzillesa de vida
amb una producció artística que
traspassava fronteres”. Colau tam-
bé va destacar que els barcelonins
tenen la fortuna de poder gaudir
del seu art en edificis i espais pú-
blics. I és que Mora, un dels es-

cultors catalans més rellevants
de la segona meitat del segle XX,
és un artista amb un llegat ex-
cepcional. Alguna de les seves
creacions més destacades van ser
‘Bandera Olímpica’, una escul-
tura que li va ser encarregada el
1988 amb motiu dels Jocs Olím-
pics, i ‘La bossa i la torxa olímpi-
ca’, una altra obra d’esperit olím-
pic que està situada al vestíbul de
l’Ajuntament.

A Sant Andreu, a la biblioteca
Ignasi Iglésias-Can Fabra, també
hi ha una escultura de Mora. Es
tracta de l’obra ‘Llibres’. 

Els Mossos recuperen la cadira
de rodes robada a un nen 

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van anunciar el passat
26 d’octubre que havien recu-
perat la cadira de rodes elèctri-
ca d’un nen de set anys de Sant
Andreu que tres persones ha-
vien robat dos dies abans. La
policia va detenir els culpables
del robatori a Santa Coloma de
Gramenet.

Tal com va informar Betevé,
els tres detinguts, dos homes i
una dona, eren veïns del nen.
De fet, vivien ocupant un dels
pisos del mateix bloc i van po-
sar la cadira a la venda per in-

ternet per un preu de 1.000
euros  –el seu preu de mercat
són 4.600 euros–.

La mare del nen va explicar,
després de denunciar el robato-
ri, que sempre deixaven la cadi-
ra al replà de casa seva lligada
amb una cadena i endollada al
corrent per carregar les bateries.
La dona també va denunciar la
situació a través de les xarxes so-
cials, cosa que va facilitar que la
notícia agafés ressò. Això va
ajudar que fos una veïna qui avi-
sés els Mossos que havia vist la
cadira a la venda per internet.

Cinc milions per construir
l’Escola La Maquinista

ENSENYAMENT4El Govern de la
Generalitat va aprovar el passat
9 d’octubre destinar una mica
més de cinc milions d’euros al
Consorci d’Educació per tal que
aquest pugui construir la nova Es-
cola La Maquinista. L’anunci el va
fer la consellera de la Presidència
i portaveu de l’executiu català,
Elsa Artadi, durant la presenta-
ció dels acords de govern.

Les obres per construir aques-
ta escola acumulen molts anys de

retard. De fet, La Maquinista és
l’escola de la ciutat que fa més
anys que és de barracons, con-
cretament 10. Aquest curs ha
estrenat un centre provisional
amb nous mòduls. 

La despesa de 5,1 milions
d’euros es durà a terme en dues
etapes: dos milions el 2019 i 3,1
milions el 2020. D’aquesta for-
ma, està previst que les obres del
nou centre puguin començar al
llarg de l’any que ve.

Fe d’errades | Secció ‘El + llegit’
A l’apartat ‘El + llegit’ de la secció d’Opinió de l’última edició de
Línia Sant Andreu es van publicar, per un error de maquetació,
les cinc notícies més llegides de la publicació Línia Sant Martí.   
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Inauguren el bust de José
Martí a la Fabra i Coats

HOMENATGE4La Fabra i Coats
va acollir el 29 d’octubre l’acte que
va servir per inaugurar el bust  de
José Martí, líder de la revolta cu-
bana  que va suposar la indepen-
dència d’aquest país l’any 1898. 

A l’acte hi van assistir el con-
seller de Cultura i Memòria His-
tòrica del districte, Felipe López-
Aranguren, i la cònsol de Cuba a
Barcelona, Mabel Arteaga. Tots
dos van ser els encarregats de des-

cobrir l'escultura d’homenatge al
llegat del considerat pare de la pà-
tria cubana. 

El llegat de Martí, però, no no-
més se centra en aquesta revolta
que va portar Cuba a la indepen-
dència, sinó que també inclou
desenes de publicacions literàries
i assajos sobre filosofia i política.

L’acte es va acabar amb la
lectura de versos de Martí de l’ac-
triu cubana Mariela Bejerano.  

La cooperativista Elisa Garcia
ja té uns jardins a Sant Andreu
MEMÒRIA HISTÒRICA4Sant An-
dreu ha dedicat  els jardins situats
entre els carrers Pont, Cinca i Se-
gre, al costat de la parròquia de
Sant Andreu de Palomar, a la co-
operativista Elisa Garcia Sáez.
L’acte de descoberta de la placa,
que va comptar amb la presència
de la regidora Laia Ortiz, va tenir
lloc el 27 d’octubre.

Elisa Garcia va néixer a Sant
Andreu del Palomar el 1916. Va ser
delegada de la Joventut Coope-
rativista, creada a l’estiu de 1935,
a la Cooperativa L’Andreuenca i
treballava als tallers de la Fabra i
Coats. Va ser també militant del
sindicat UGT i va estar implicada
a la vida política local a través del

sindicalisme. L’any 1936 va mar-
xar com a infermera a una co-
lumna de la CNT cap al front
d’Aragó. Va ser ferida de gravetat
a Tardienta (Osca) per la metra-
lla d’una bomba i va ser traslla-
dada a Sariñena, on va morir.

La proposta de posar el nom
d’Elisa Garcia a aquest espai la
van fer la Fundació Roca i Galès,
la Xarxa d’Economia Solidària, el
CIEMEN, la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Ca-
talana i la Federació de Coope-
ratives Agràries. El Consell ple-
nari va aprovar la proposta per
unanimitat i finalment va ser
aprovada per la proposta de no-
menclàtor del consistori.

SOCIETAT4‘D’aquelles llambor-
des, aquestes alternatives’. Aquest
va ser el lema de la setena edició
de la Fira d’Economia Solidària
de Catalunya que es va celebrar
els dies 26, 27 i 28 d’octubre a la
Fabra i Coats. Al llarg dels tres
dies, un total d’11.000 persones
van passar pel recinte andreuenc
per visitar una fira que aquest any
va fer un homenatge al maig del
68 amb motiu del seu 50è ani-
versari. 

Tot i que el temps no va aca-
bar d’acompanyar del tot, la fira,
que va tenir entre els països con-
vidats a Colòmbia, Marroc i Ale-
manya,  va tornar a demostrar
que és un esdeveniment del tot
consolidat per a aquelles perso-
nes interessades en alternatives
al model econòmic capitalista.

Amb la participació de 200 or-
ganitzacions i una programació
formada per una vuitantena de
xerrades i activitats culturals, la

fira es va centrar enguany a trac-
tar la qüestió de les sobiranies.
Unes sobiranies, tal com expli-
quen des de l’organització, que
van des de “la sobirania alimen-
tària a la tecnològica, passant
per l’energètica, la financer, la dels
nostres propis cossos...”. Una so-
birania d’un territori, afegeixen,
que “en realitat és un conjunt de
sobiranies que hem de construir
entre tots i totes i que va molt més
enllà de la construcció d’un estat”.

TAULA RODONA
Un dels actes més destacats de
la Fira va ser la taula rodona ce-

lebrada el dia 26 d’octubre, que
va servir per donar el tret de sor-
tida a la programació dels tres
dies. Sota el títol ‘Construint
sobiranies, en plural’, hi van
participar Karen Izolda, acti-
vista mexicana mediambiental i
refugiada en el marc del Pro-
grama Català de Protecció de
Defensors i Defensores dels
Drets Humans; Brigitte Vasallo,
escriptora, periodista i media-
dora intercultural especialitza-
da en islamofòbia i Iolanda
Fresnillo, llicenciada en Socio-
logia i promotora del projecte
‘Haití els altres terratrèmols’.

El debat sobre les sobiranies va marcar la Fira d’enguany. Foto: FESC

Nou èxit de la Fira d’Economia
Solidària a Sant Andreu

11.000
persones van passar
per la Fira d’Economia
Solidària de Catalunya
durant tres dies
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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

Pàgines especials

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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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
Serveis Socials.

Resistim al Gòtic assegura que aquestes comitives van
fer tot el possible per “enganyar i deixar al carrer famílies
en risc d'exclusió”.

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 té previst subhastar un
equipament públic, el bloc dels
antics Jutjats de Magistratura (si-
tuat al número 41 de la ronda de
Sant Pere).

Tot i que l’ens del govern
central havia intentat subhas-
tar-lo fa dos anys, no es van rebre
ofertes per aquest edifici (el preu
de sortida s’acostava als 17 mi-
lions d’euros), de manera que el
passat 6 d’octubre es va tornar a
posar en marxa el concurs. La Se-
guretat Social admetrà ofertes
fins al pròxim divendres 9.

Denuncien 
la subhasta 
d’un edifici públic

EXPOSICIÓ/ Entre els dies 5 i 19
d’aquest mes, el Centre Cívic
Barceloneta acull la mostra ano-
menada La Barceloneta amb ulls
d’infants, una manera d’ensenyar
el treball que el projecte Barce-
lona, Barri, Espai de Convivència
(BEC), vinculat a la FAVB, ha dut
a terme darrerament en aquest
barri de Ciutat Vella. Es podran
veure els dibuixos dels alumnes
de les escoles Alexandre Galí,
Mediterrani i de l’Escola Sant
Joan Baptista.

El dia de la inauguració de la
mostra, el dilluns 5, es va fer l’ac-
te de presentació de l’exposició,
que es podrà visitar entre les
nou del matí i les 10 de la nit.

En marxa 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 comerç urbà europeu es
reunirà a Barcelona dos dies

JORNADES4Barcelona acolli-
rà els dies 12 i 13 de novembre la
principal trobada del comerç
urbà europeu, les Jornades Eu-
ropees del Comerç i Turisme.
Organitzades per  la Federació
d’Associacions de comerciants
europees, ‘Vitrines d’Europe’,
les jornades, que tenen la Fun-
dació Barcelona Comerç com a
amfitriona, arriben a la seva ca-
torzena edició. 

La trobada acollirà una bona
part dels representants d’asso-
ciacions i federacions comer-
cials d’Europa, que es reuniran
al CaixaFòrum. Compartiran

experiències i confrontaran els
diferents models de comerç urbà
existents per tal de trobar res-
postes a les problemàtiques que
encara el sector, que dona feina
directa a 30 milions de persones
a Europa.

Per al Secretari General Vi-
trines d’Europe, Lluís Llanas,
aquestes Jornades Europees de
Comerç i Turisme són una
oportunitat única al continent
per “debatre el model de comerç
i de turisme, no només que vo-
lem, sinó que necessitem per a
la nostra economia cada cop
més connectada”.

Gastronomia | Recta final de la ruta ‘Atrapa la tapa’ 
L’actual edició de la ruta de tapes ‘Atrapa la tapa’ arriba a la seva recta final. El pròxim

22 de novembre serà l’últim dia i es farà un sorteig de diferents premis entre tots 
els participants. Els premis de l’edició anterior es van entregar a mitjans d’octubre.

Una edició anterior de les jornades de Comerç i Turisme. Foto: Vitrines d’Europe 

NORMATIVA4L’Ajuntament va
presentar el passat 1 de novem-
bre el nou Pla d’Usos del carrer
Gran de Sant Andreu, que ha de
servir per, tal com expliquen
des del consistori, “preservar el
caràcter comercial del carrer,
que es caracteritza pels establi-
ments de proximitat i per una
gran oferta comercial”.

El Pla d’Usos té com a objec-
tiu regular establiments amb di-
ferents activitats comercials.
Concretament, els nous bars
musicals, bars i restaurants no
podran superar els 300 metres
quadrats de superfície. També es
regulen els establiments d’auto-
servei i els alimentaris, als quals
també se’ls limitarà la mida. La
nova normativa, que el govern
municipal espera aprovar de for-
ma definitiva a finals d’any, tam-
bé estableix que tots els comer-
ços que passin a ser regulats
hauran de tenir entre ells una de-
terminada distància per evitar la
massificació. La zona que en-
globarà la nova normativa és la
del carrer Gran entre el passeig

Santa Coloma i el carrer de Ro-
vira i Virgili, el carrer del Mercat,
la plaça del Comerç i la porxada
de la plaça del Mercadal. 

ELS COMERCIANTS, SATISFETS
Pròsper Puig, president de l’Eix
Sant Andreu, afirma a Línia
Sant Andreuque la proposta de
l’Ajuntament “és positiva” per tal
que el carrer Gran mantingui “la
seva diversitat comercial i no es
converteixi només en un carrer
de restauració”. Puig, però, afe-
geix que a banda d’aquest Pla

d’Usos, que “se centra princi-
palment en els locals de pública
concurrència”, també fa falta ti-
rar endavant “un pla d’impuls co-
mercial”. Un pla, afegeix Puig,  en
el qual l’Eix Sant Andreu fa
temps que hi treballa.

D’altra banda, fa pocs dies
l’Eix Sant Andreu va celebrar
dos actes que sempre són molt
esperats entre els veïns:  la pas-
sarel·la de moda al carrer i la tro-
bada de cotxes clàssics. Totes
dues activitats van tenir lloc el
20 d’octubre. 

Gran de Sant Andreu és el principal carrer comercial del barri. Foto: Districte

Primer pas per protegir el comerç
del carrer Gran de Sant Andreu
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Esports
El Sant Andreu planta cara a
l’Atlético i perd per la mínima

El Sant Andreu va competir con-
tra l’Atlético de Madrid i va acon-
seguir que l’eliminatòria de set-
zens de final de la Copa del Rei
arribi oberta al Wanda Metro-
politano. Els de Mikel Azparren
van perdre per la mínima el 30
d’octubre (0-1) al Narcís Sala
davant 6.000 aficionats, de ma-
nera que el 5 de desembre es de-
cidirà quin dels dos equips acce-
deix a la ronda de vuitens a l’es-
cenari on es juga la final de la
Champions aquesta temporada.

Azparren va alinear un onze
reconeixible, amb un 4-4-2 amb
Kuku i Óscar Muñoz en punta,
però des del minut 1 els quadri-
barrats van treballar per aturar
l’equip de Diego Simeone, on hi
havia campions del món com
Thomas Lemar o internacionals
com l’espanyol Rodri Hernández,
el portuguès Gelson Martins o el
colombià Santi Arias. De fet,
Martins va ser l’autor de l’únic gol
del matx (al minut 32) i el juga-

dor més incisiu dels matalassers
al primer temps. De fet, abans del
gol, Segovia va haver de treballar
en dues ocasions per impedir els
gols de Martins i de Lemar. Els
millors minuts del Sant Andreu

havien estat just abans del gol col-
chonero, amb una falta de Ton Al-
cover i una centrada a l’àrea.

La lògica feia pensar que el fí-
sic castigaria els quadribarrats a
la segona meitat, però la realitat
va ser que les distàncies entre els
dos equips es van retallar. Els can-
vis de Josu i Elhadji (per Muñoz
i Felipe, que havien vist targeta)
van oxigenar l’equip, que s’apro-
pava a la porteria d’Adán. Al 81,
després de la darrera gran ocasió
visitant, Elhadji va rebre una pi-
lota a l’interior de l’àrea i, amb un
xut a la mitja volta, va obligar el

porter visitant a refusar a córner.
En aquest servei de cantonada va
arribar l’oportunitat més clara del
Sant Andreu, un cop de cap picat
de Joan Noguera que, amb Adán
venut, va estavellar-se contra el
travesser per desesperació de l’a-
fició. Seria la penúltima ocasió per
marcar, ja que al 91, el lateral
Joan Villar va rematar des de dins
de l’àrea, però el seu xut va anar
a parar al lateral de la xarxa.

TORNAR A PENSAR EN LA LLIGA
La Copa, doncs, queda aparcada
fins al partit de tornada, de ma-
nera que l’equip ha de tornar a
posar els cinc sentits a la lliga. De
fet, després del primer enfronta-
ment contra els de Simeone, els
d’Azparren ja han jugat al camp
del Santfeliuenc (el dia 4, en un
partit que va acabar 1-2) i que dei-
xava els quadribarrats novens.

La recta final d’aquest mes
farà que l’equip rebi la visita del
Vilafranca (el dia 11), i afronti dos
desplaçaments. El primer serà el
dia 18 al camp del Cerdanyola FC,
mentre que una setmana més
tard l’equip jugarà als Canyars
contra el Castelldefels. 

» La tornada es jugarà al Wanda Metropolitano el dia 5 de desembre
» L’equip se centra ara en la lluita per les places de ‘play-off’ a la lliga

El districte encadena la
tercera victòria al Correbarri

ATLETISME4Tercera victòria se-
guida. Sant Andreu va tornar a al-
çar l’orelluda (el sobrenom amb
el qual es coneix la copa del Co-
rrebarri) el passat dia 14 d’octu-
bre i es consolida com el segon
competidor històric d’aquesta
prova, només per darrere de
Sant Martí, que va aconseguir les
primeres quatre edicions. Aques-
ta setena edició va aplegar més de
3.000 corredors.

En total, el conjunt d’atletes
del districte van aconseguir 3.567
punts, una xifra clarament su-
perior a la del segon classificat,

Sant Martí (5.412), que va tenir
una renda molt més escassa so-
bre l’Eixample, que va pujar al
tercer esglaó del podi. És el quart
cop seguit que Sant Andreu puja
al podi del Correbarri, ja que el
2015 es va penjar el bronze.

Pel que fa a les actuacions in-
dividuals, Lahcen Harbil va ser el
millor en la masculina, amb una
cinquena posició amb una mar-
ca de 33 minuts i 33 segons. Síl-
via Segura, per la seva banda, va
ser tercera amb un temps de 38
minuts i 18 segons. L’any passat
va ser la vencedora de la prova.

Els atletes que van participar
als Special Olympics, premiats
ESPORT ADAPTAT4El passat
divendres 19 d’octubre, el Dis-
tricte va voler tenir un reconei-
xement per als 117 esportistes i
24 tècnics i voluntaris del Grup
Cooperatiu TEB (la delegació
més nombrosa) que van parti-
cipar en els darrers Jocs dels
Special Olympics, que es van dis-
putar a la Seu d’Urgell i Andorra
la Vella entre els dies 4 i 7 del
mes passat i que van reunir més
de 1.500 competidors. Els es-
portistes andreuencs, a més,
van poder tornar a casa amb un
bon botí: 35 medalles.

La regidora Laia Ortiz va
aplaudir l’actuació dels espor-
tistes, i fins i tot dos d’ells van in-
tervenir per explicar la seva ex-
periència en la competició. La
majoria dels metalls que els an-
dreuencs van portar cap a casa
(15) van ser de plata, però les se-
ves actuacions també els van
fer guanyar 13 medalles d’or i set
més de bronze.

Més d’un miler d’esportistes
d’arreu del món van participar
en aquesta edició dels Jocs del
Special Olympics, que se cele-
bren cada quatre anys.

Waterpolo | Inici de curs irregular del CN Sant Andreu
Dues victòries, un empat i dues derrotes. El sènior masculí del CN Sant Andreu

ha començat la temporada de forma un pèl irregular i és sisè. Durant aquest mes
visitaran les piscines del Barceloneta i el Mediterrani rebran el Tenerife Echeyde.

Alcover intenta tallar una passada del visitant Lemar. Foto: Álex Marín / CAM

Pau Arriaga
SANT ANDREU

6.000
aficionats van omplir
el Narcís Sala i van
donar alè als seus 
durant els 90 minuts 
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Llibres Teatre

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

Música Pelis i sèries

Miedo
Albert Pla i Raül Refree

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

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

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

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

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

No t’ho perdis

M À X I M  H U E R T A
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

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

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

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

QUÈ HA FET?

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

Petra
Jaime Rosales

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

Roza tumba quema
Claudia Hernández

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

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Els Jocs Florals de Can Prosa
Santiago Rusiñol

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vuit coreografies diferents de temes musicals d’estils variats.

QUI ÉS?

Famosos
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Viu en línia

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
18:00 Darrera representació d’A mi no em diguis

amor, una història que amaga parts tràgiques,
còmiques, d’addicció i síndrome abstinència.
/ Centre Cívic Sant Andreu.

FINS AL 26 DE NOVEMBRE
20:15 Des de principis del mes passat, i fins al

pròxim dilluns 26, es faran noves sessions del
taller de Body combat, un programa d’exer-
cicis cardiovasculars inspirats en les arts
marcials. / Centre Cívic Sant Andreu.

TOTS ELS DIMECRES
17:30 La professora Glòria Jorqura s’encarrega

d’aquest taller gratuït anomenat Com deixar
de fumar? en el qual dona consells i pautes
d’ajuda per a persones que estiguin vivint
aquest procés. / Centre Cívic Sant Andreu.

FINS AL 10 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda En clau de gènere és el nom de la

mostra de documents que s’emmarca en el
cicle d’activitats anomenada Tardor Solidària
de Sant Andreu. / Biblioteca Trinitat Vella - José
Barbero.

TOT EL MES
Matí-TardaMiguel Brieva: la crua realitat es la

mostra que ensenya vinyetes de les obres d’a-
quest il·lustrador. Es va inaugurar al setem-
bre i es pot veure fins al pròxim mes de ge-
ner. / Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra.

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE
17:30 Mestre Fabra, caçador de paraules és un

espectacle, coordinat per la Companyia Peus
Grossos, que s’emmarca en les activitats de
celebració de l’any Fabra. / Biblioteca Igna-
si Iglésias - Can Fabra.

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE
17:30 Janet Recasens s’encarregarà de coordi-

nar el taller Teixint les emocions. Criteris per
escollir la llar d'infants. Entrada gratuïta. / Bi-
blioteca La Sagrera-Marina Clotet.

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
17:30 Partit de waterpolo corresponent a la si-

sena jornada de la Divisió d’Honor femeni-
na entre el CN Sant Andreu i el CN Sant Fe-
liu. / Piscina Pere Serrat.

Xus Tirvió i Elisabet Pané s’encarrega-
ran de coordinar l’espectacle El millor
aniversari de la meva vida. / Bibliote-
ca La Sagrera-Marina Clotet.

‘El millor aniversari de la 
meva vida’, a la Marina Clotet
Dissabte 24 de novembre a les 12:00

El Forn de Trinitat Vella s’encarregarà
del taller anomenat Pa Artesà amb Ce-
reals (2ª part), la continuació de l’an-
terior sessió. Cal inscripció prèvia. / Cen-
tre Cívic Trinitat Vella.

Una sessió monogràfica 
per aprendre a fer par artesà
Dimarts 13 de novembre a les 19:00

Los tiempos no están cambiando és el
títol de l’espectacle poètic i musical que
es podrà veure al districte a càrrec de
Javier Gil i Sergio Marín. / Centre Cívic
Can Clariana Cultural.

Javier Gil i Sergio Marín
arriben a Can Clariana

Dissabte 24 de novembre a les 12:00

Partit de futbol corresponent a la
quinzena jornada de la Tercera Divisió
entre la UE Sant Andreu i l’FC Vila-
franca. / Municipal Narcís Sala.

La UE Sant Andreu rep 
la visita de l’FC Vilafranca

Diumenge 11 de novembre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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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 ha re-
clamat al govern municipal
que adquireixi el solar adja-
cent a l’Escola Mestre Enric
Gibert i Camins per ampliar
les instal·lacions educatives i
de lleure del centre. 

La demanda de la direc-
ció i de l’Associació de Fami-
liars de l’escola va començar
als anys 90 per la falta fla-
grant d’espai que, ja en
aquell moment, patia el cen-
tre. Ara s’ha vist precipitada
per la caiguda d’un mur que
va requerir la intervenció dels
Bombers de Barcelona.

La proposició d’ERC, apro-
vada amb el vot favorable de
tots els grups municipals, ins-

tava el govern del districte a
arribar a un acord amb el pro-
pietari del solar situat a la
cantonada dels carrers Con-
cepció Arenal i Vallès. En el
seu moment, el govern va as-
segurar que es trobava en
negociacions amb el privat
propietari del solar a l’espera
d’una valoració des de Patri-
moni per donar compliment a
la demanda. 

Davant l’absència d’infor-
mació per part del govern del
districte, Esquerra Republi-
cana ha tornat a reclamar
l’adquisició d’aquest solar
tant per ampliar els espais de
l’escola com per la pròpia se-
guretat de la canalla.

ERC reclama al govern municipal un solar 
per a l’Escola Mestre Enric Gibert i Camins
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