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

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

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

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

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

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

La Janet considera que un
dels grans problemes que pateix el

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

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

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

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

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

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

ESPANYA, 
LÍDER D’EUROPA 

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

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



| 4

líniasantmartí.cat OpinióPrimera quinzena de setembre 2018

Dipòsit Legal: B 28126-2010 Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelonawww.liniaxarxa.cat

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 Francesc Reina

Temps difícils

La Vergonya és una pel·lícula d'Ing-
mar Bergman que retrata la vida de
persones a la deriva que han deixat el
lloc on viuen perquè allà se'ls han tan-
cat totes les portes. Homes i dones que
potser buscaran l'infern en una altra
part. Les pràctiques més extermina-
dores es passegen pel nostre mar, im-
potent davant la suor abatuda. Viatges
de vida i de mort on, com
deia Dickens, no hi ha cap
cel per guanyar perquè no
està fet per a ells. Warren
Buffet, una de les persones
més poderoses del món,
confessava fa temps que la
classe social més rica esta-
va guanyant de nou la contesa de la
globalització.

Les migracions al llarg de la histò-
ria posen de manifest que existeix un
paral·lelisme comprovat entre les ex-
periències viscudes en els segles passats
i les que viuen els protagonistes actu-
als. Les sensacions, les percepcions i els
sentiments són missatges que el gran
cineasta va prendre des del lloc d'ori-

gen per acompanyar-los al lloc de re-
cepció. És aquesta imatge que passa per
concebre la terra com un lloc de càstig
i deportació, per intuir un paratge de
promeses ple d'esperances.

La veritat és que ens refem contí-
nuament tot i la pobra gent que, com a
les guerres, no retorna i es queda pels
camins. No hi ha cultura que no sigui

precedida de la barbàrie, deia Walter
Benjamin. De la mateixa manera que
les llengües, que han estat perverses
quan han servit als imperis i s'han im-
posat per la força. Reconèixer-ho és hu-
manitzar les que han estat violentament
silenciades. Conscienciar sobre els si-
lencis provocats és educar en l'essència,
i això se sap a la sala de màquines de les
estratègies -ni tan sols ideologies-, i és

aquí on les idees es mobilitzen per dir
i fer una cosa o el seu contrari.

El món dels colors no és fàcil d'a-
preciar. Es tracta d'una mirada de llarg
horitzó, de profunda contemplació que
espera allò nou. Obrir els ulls a allò que
ha d’arribar, al que ens envolta, la ma-
nera d'entendre un món, tan difícil d'en-
tendre, que es converteix en intentar ex-

plicar la pròpia història de
la humanitat. És aquí on el
concepte de límit fa que El
Paradís es transformi en
una nostàlgia tossuda al
servei de diferents interes-
sos polítics i mercantils.

És cert que els relats
de paraules amables i tendres poden
amagar manipulació, perquè en el
món globalitzat la informació ens per-
met compartir fàcilment imatges,
idees i realitats alienes. Però la res-
ponsabilitat social rau en traçar ponts
de coneixement a un costat i l’altre del
nostre Mediterrani, situant-lo en un
ens conformador de realitats més en-
llà de conjectures blasfemes.

Les pràctiques més exterminadores
es passegen pel nostre mar,

impotent davant la suor abatuda

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 Els semàfors

Josep Maria Montaner
El regidor del Districte va afirmar durant
el Ple extraordinari del 6 de setembre so-

bre les possibles retallades del seu go-
vern que només estem davant d’un “rea-
justament de calendari”. L’oposició no va

quedar satisfeta amb les explicacions. 
pàgina 6

Janet Sanz
Ja fa dos anys que la superilla del 

Poblenou va entrar en funcionament. 
L’Ajuntament, amb Sanz al capdavant 
d’Urbanisme, no ha aconseguit que el 

projecte convenci tots els veïns. Una
part d’ells el defensa i l’altra el rebutja. 

pàgina 10

Consorci d’Eduació
L’escola Mar Bella començarà dimecres
el curs enmig d’unes obres que, tal com

han denunciat des de l’AMPA del centre,
dificultaran molt el dia a dia dels alum-
nes. El Consorci no ha pogut solucionar

el retard en les obres del nou edifici.   
pàgina 6
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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 

L’insubornable mandat de l’1-O
per Salvi Pardàs

En el Referèndum de l’1-O,
que aviat farà un any, van vo-
tar tant pel sí com pel no un to-
tal de 2.286.217 ciutadans.
No vam poder comptar els
vots que contenien les urnes
robades per la policia espa-
nyola ni els de tota la gent que
no va poder votar amb nor-
malitat. Sens dubte, el resultat
encara hauria estat més acla-
parador. Els catalans ens hem
expressat de manera molt cla-
ra a les urnes i com a resultat
tenim una majoria parlamen-
tària independentista al Par-
lament. Un Parlament que és
sobirà perquè el poble els ho
ha exigit. No ho oblidem: els
catalans vam votar inequívo-
cament República (des de la
consulta del 9-N de 2014, pas-
sant pel 27-S de 2015, pel Re-
ferèndum d’independència de
l’1-O, fins a les eleccions im-
posades del 21-D d’aquest
any). En cadascun d’aquests
comicis els catalans hem pro-
clamat la insubornable vo-
luntat d’esdevenir una Repú-

blica independent de l’Estat
espanyol. 

Seguint el mandat del po-
ble, la independència va ser
proclamada el 27-O però la re-
pressió de l’Estat va abortar la
seva aplicació immediata. Els
polítics catalans es van fer en-
rere. Diuen que hi podia haver
hagut un bany de sang. Però
amb màrtirs o sense, el curs
cap a la República continua
impertorbable. Preguntint-se
si els ha servit de res l’ús de la
força i si, gràcies a tot el mal
que ens estan fent, Catalunya
és menys independentista. Ben
al contrari. L’Estat perd tota le-
gitimitat a Catalunya des del
moment que s’atreveix a violar
obscenament drets civils, a es-
clafar urnes i a agredir salvat-
gement ciutadans pacífics que
reclamaven poder votar. L’Es-
tat perd perquè dinamita les
regles del joc democràtic. Per
això, l’1-O els catalans vam
guanyar el dret a construir en-
tre tots la República que ens
mereixem. Ni un pas enrere.

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 ja m'he inscrit a la
manifestació de la Diada de l'Onze de
Setembre. Manifestar-nos massivament
és la millor resposta contra la repressió.

#CompteEnrere

L’escola Mar Bella torna a dir ‘no’ 
a la segona línia sense edifici nou1

2 Denuncien que l’antiga fàbrica 
El Cànem serà enderrocada

S’acaben les vacances: 
retorn a la feina imminent del Júpiter

La platja de gossos obre després 
del retard burocràtic

Arran ocupa un autobús turístic 
al Port Olímpic

El + llegit líniasantmartí.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 Martí no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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Sant Martí

Dolors Sabater, protagonista
de la Diada al districte

POLÍTICA4L’exalcadessa de Ba-
dalona i actual regidora de la ciu-
tat, Dolors Sabater, serà la prin-
cipal protagonista dels actes pre-
vis que se celebraran al districte
per commemorar la Diada. Sa-
bater pronunciarà una confe-
rència el divendres 7 a partir de
les 7 del vespre a l’Auditori de
Sant Martí.

La política badalonina parla-
rà sobre la relació existent entre les
consciències nacionals i socials i
com aquestes s’expressen a través
dels barris. Durant la conferència,
que portarà per títol ‘Fet nacional

i consciència social: va per barris?’,
Sabater parlarà sobre la seva llar-
ga trajectòria de compromís social
amb un ull posat en el moment
polític que viu Catalunya. Així
doncs, Sabater aportarà la seva vi-
sió propera a realitats urbanes,
metropolitanes i de barris que,
amb l’eix Besòs com a nexe d’unió,
uneixen diferents barris de Ba-
dalona i de Sant Martí.

Un altre dels actes previs de
la Diada serà la Marxa de Torxes
del dia 10, que sortirà de la pla-
ça Valentí Almirall i anirà fins al
Fossar de les Moreres.

L’inici de curs a l’escola Mar
Bella, enmig de les obres

ENSENYAMENT4Les famílies de
l’escola Mar Bella fa temps que ho
sabien, i per això fa més d’un any
que protesten. Els seus fills co-
mençaran el nou curs, que es
posa en marxa el dia 12, amb l’es-
cola en obres. El motiu és el re-
tard en la construcció del nou edi-
fici, que havia de començar el pas-
sat mes d’abril però que ha anat
patint endarreriments.

Des de l’AMPA fa dies que te-
nen assumit que els nens i nenes
de l’escola encara hauran de
conviure amb les obres força
temps. Tot i que des del Consorci

d’Educació els han explicat que
les obres s’estan accelerant, i
que el dia 12 no hi haurà pro-
blemes per començar el curs,
són molt escèptics per molt que
algunes de les seves peticions,
com un espai per a l’educació fí-
sica, s’acabin complint.

A banda, insisteixen en la
seva principal reivindicació: el
rebuig a la implementació d’una
segona línia mentre el centre no
tingui el seu edifici definitiu. És
per això que també demanen la
reubicació total de l’escola men-
tre hi hagi obres.

“Manca de transparència”. Aques-
ta va ser la principal acusació
que l’oposició, pràcticament en
bloc, va fer al regidor Josep Ma-
ria Montaner durant la celebració,
el passat dia 6 de setembre, del Ple
extraordinari per debatre les pos-
sibles retallades de l’actual govern
municipal.

El Ple, que havia estat forçat
per PDeCAT, ERC i PSC, va
mostrar una oposició molt mo-
lesta per la “gestió opaca” de l’ac-
tual govern municipal. Tots els
partits (PDeCAT, ERC, PSC, PP
i Cs) van votar a favor de la de-
claració presentada, on s’insta-
va el regidor Montaner a infor-
mar de forma detallada de les
possibles retallades, tant als par-
tits com als veïns. Només la
CUP es va abstenir.

“NO ES RETALLA”
Durant la seva intervenció, Mon-
taner es va mostrar contundent.
Va assegurar que “parlar de re-
tallades és una mentida total.
No es retalla en absolut”. En la lí-
nia del primer tinent d’alcalde,
Gerardo Pisarello, quan va donar
explicacions el passat mes de ju-
liol, el regidor va parlar d’un “re-
ajustament del calendari” i va afe-
gir que “es creixerà menys del
previst”. El motiu, com també va
esgrimir Pisarello, és “la caiguda
de la recaptació de l’impost de la
plusvàlua”. Després d’explicar-se,
Montaner va passar al contraatac
i, en una clara referència a l’an-
terior govern de Xavier Trias, va

tirar de sarcasme: “Hem retallat,
sí. En publicitat i propaganda”.

RETALLADA DE 9 MILIONS?
L’oposició, per la seva banda, va
assegurar que hi ha documents
interns a l’Ajuntament que con-
templen una retallada de nou
milions d’euros al districte. “L’A-
juntament tenia un superàvit
exemplar i avui és exemple de
mala gestió i pèrdues”, va afir-
mar Genís Boadella, del PDe-
CAT. Boadella va acusar el go-
vern municipal d’aplicar “un
model de ciutat, el mateix que el
PSC, esgotat. El de basar el crei-
xement en les plusvàlues”. 

També van expressar opi-
nions contundents des d’ERC,
PSC, PP i Cs. “Vostès amaguen
la seva gestió. Incorren en una
greu irresponsabilitat en generar
expectatives que no complei-
xen”, va afirmar Lourdes Arran-
do (ERC). Francesc Xavier Ba-
ñon (PSC), per la seva banda, va
criticar que aquest govern “ocul-

ta informació”, al mateix temps
que va exigir a Montaner que és
el seu executiu qui “ha de donar
explicacions”. Manuel Gallardo
(PP) va retreure a Montaner
que només es presentés al Ple
amb un document amb les des-
peses corrents i, per últim, Eu-
gènia Angulo (Cs) va demanar
un document que analitzi com
les inversions de l’any que ve i el
2020 poden quedar afectades.

Els nou milions d’euros als
quals va fer referència l’oposició
estan contemplats en un docu-
ment de l’Ajuntament al qual Lí-
nia Sant Martí ha tingut accés.
La principal retallada que s’hi
contempla és la del túnel de les
Glòries que va del carrer Casti-
llejos al carrer Badajoz, que té
una partida de 4,7 milions d’eu-
ros. Entre la resta de retallades
hi ha el Centre de neteja Sagre-
ra-Prim, la rehabilitació de la
Casa de les Lletres, les obres a
l’IES 22@ o la reurbanització del
carrer Sant Joan de Malta.

Una imatge del Ple del dia 6. Foto:Twitter (@fgcarvajal)

El Ple de les possibles retallades
deixa sol el govern municipal
» L’oposició acusa l’executiu de gestió opaca i poca transparència
» Montaner nega que es retalli i parla de “reajustament de calendari”

Albert Ribas
SANT MARTÍ

El Poblenou |Nova edició dels Tallers Oberts
La 22a edició dels Tallers Oberts del Poblenou, que se celebrarà entre els dies 13 i
16 de setembre, comptarà amb la participació de més de 20 espais creatius i més

de 150 artistes. Els tallers que obriran oferiran un ampli ventall d’activitats.  
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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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El Poblenou s’acomiada
de l’estiu amb la Festa Major
CELEBRACIÓ4La millor mane-
ra de tancar l’estiu ja és aquí. Es
tracta de la Festa Major del Po-
blenou, que des del dia 7 i fins al
16 omplirà el barri d’un munt
d’activitats pensades per a tots
els públics i gustos. N’hi haurà
aproximadament unes 500.

Un any més la  Coordinado-
ra d’entitats del Poblenou i l’As-
sociació de Comissions de Fes-
tes de Carrers-ACR, amb la
col·laboració de l’Eix comercial
del Poblenou, són les encarre-
gades d’organitzar la festa. Els
actes més destacats es posaran
en marxa el mateix dia 7 amb la
inauguració de l’exposició de la
Festa Major al Centre Cívic Can
Felipa.  L’endemà arribarà l’ho-
ra de la cercavila del pregó i del
pregó, que aquest any anirà a cà-
rrec de l’Assemblea Feminista La
Filadora del Poblenou. Tot seguit
es farà la tradicional lectura dels

Versots. El primer diumenge
tindrà les matinades de grallers
i timbalers i la diada castellera
com a moments més destacats.

Més endavant, a partir del
dia 13 el programa tornarà a ofe-
rir alguns dels actes més im-
portants, com ara el concert de
la banda municipal de Barcelo-
na. Durant els últims dos dies,
el dissabte 15 i el diumenge 16,
els veïns podran gaudir de la cer-
cavila infantil, el correfoc, la
trobada i la cercavila de ge-
gants, la cercavila de cloenda i el
castell de focs. 

EL FRONT MARÍTIM, DE FESTA
Qui també comença la seva Fes-
ta Major el dia 7 és el barri de
Diagonal Mar i el Front Marítim
del Poblenou. Alguns dels actes
organitzats són sopars popu-
lars, tallers infantils i una festa
per a la gent gran.

“Caldrà fer molta pedagogia”.
Aquestes paraules, fent referència
a la superilla del Poblenou, les va
pronunciar ara fa dos anys la re-
gidora de Mobilitat, Mercedes Vi-
dal, durant la inauguració de la
prova pilot d’aquest model de
mobilitat urbana.

Han passat dos anys i, tot i
aquelles paraules de Vidal, la su-
perilla continua generant opi-
nions enfrontades al barri. Al cap
de pocs mesos de la seva imple-
mentació van néixer dues entitats:
la Plataforma d’Afectats Superilla
Poblenou, que considera que l’a-
posta ha perjudicat al barri, i el
Col·lectiu Superilla P9, que en
defensa les seves bondats.

“Creiem que aquests dos anys
confirmen tot el que hem anat
dient. Hi ha una sèrie de proble-
mes de fons, com ara la contami-
nació als carrers adjacents,  l’em-
pitjorament de la mobilitat en
aquests mateixos carrers i les pèr-
dues d’alguns comerços de dins de
la superilla, que hi continuen
sent”. Aquestes paraules són de
Jordi Campins, portaveu de la
Plataforma d’Afectats Superilla. De

fet, aquesta plataforma té decidit
presentar una demanda contra l’A-
juntament perquè sospiten que la
implementació de la superilla no

es va fer seguint tots els passos le-
gals. De moment han presentat un
requeriment al consistori perquè
certifici les actuacions adminis-
tratives fetes.

A l’altra costat hi ha el Col·lec-
tiu Superilla P9, que creu que el
projecte ha suposat una important

millora per al barri i per a la qua-
litat de vida dels veïns. “El més im-
portant de la superilla és que ha
suposat una democratització de
l’espai públic”, afirma Sílvia Ca-
sorran, vicepresidenta del Col·lec-
tiu Superilla P9. Casorran afegeix
que la superilla ha aconseguit
“pacificar espais i crear nous
usos” i celebra que els veïns i els
treballadors de la zona “s’hagin fet
seu l’espai”. “Cada dia, per exem-
ple, veiem com les taules de píc-
nic i les zones de joc estan plenes
de gent”, afegeix.

OBRES DE CONSOLIDACIÓ
En paral·lel, l’Ajuntament està
fent aquests dies obres als acces-
sos de la superilla per tancar la ur-
banització definitiva de tot l’espai.

Una imatge recent de la superilla. Foto: Col·lectiu Superilla P9

La superilla compleix dos anys 
però continua dividint els veïns
Albert Ribas
EL POBLENOU

Afectats Superilla i 
Col·lectiu Superilla P9
tenen visions oposades
sobre aquest model 
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Torna el mercat dels artesans 
i emprenedors gastronòmics
GASTRONOMIA4L’exterior del
Teatre Nacional de Catalunya
acollirà el 15 i 16 de setembre una
nova edició de l’All Those Food
Market, el mercat dels empre-
nedors i artesans gastronòmics.

Durant dos dies els visitants
d’aquest mercat podran gaudir
de diferents parades on hi hau-
rà menjar de carrer amb ali-
ments artesans i de proximitat,
vins, cerveses i begudes naturals.
Tota l’oferta serà de petits pro-
ductors. A banda, també es fa-
ran tallers de cuina i altres acti-
vitats, com ara diferents con-

certs de petit format o jocs per
als més petits. 

Aquesta edició comptarà amb
la presència de diferents cui-
ners de primer nivell. Hi seran
Rafa Peña, del restaurant Gres-
ca i Kenji Ueno, del restaurant
Aiueno. També hi haurà l’equip
del restaurant Casa Xica. Altres
noms interessants d’aquesta edi-
ció seran el de la xef i divulgadora
d’un estil de vida saludable, Elka
Mocker, i el de la somelier i edi-
tora de la revista australiana Te-
rre Mag, especialitzat en vi na-
tural, Rachel Signer.

Concurs | La cara més literària del comerç local
La Fundació Barcelona Comerç ha posat en marxa el concurs ‘Lletres al Comerç’, que
aposta pels relats literaris amb el comerç com a protagonista. Els participants han de

presentar un relat amb un comerç dels 22 eixos de la Fundació com a fil conductor.

Les obres de construcció d’unes
noves sortides d’emergència del
túnel de l’AVE a la cantonada
dels carrers Mallorca i Inde-
pendència s’han convertit en
un gran maldecap per a uns
quants comerços del Camp de
l’Arpa i del Clot.

Les obres es van posar en
marxa el passat mes d’abril. Du-
rant les primeres setmanes els co-
merciants de la zona ja van de-
nunciar un descens de les vendes.
Només cal passejar per la zona
per veure com les tanques peri-
metrals de les obres i les afecta-
cions a la mobilitat han fet que la
zona, en alguns moments, sigui
mig fantasmagòrica. 

Han passat gairebé cinc me-
sos de l’inici de les obres i la si-
tuació dels comerços ha empit-
jorat. “Hi ha uns quants comer-
ços amb pèrdues d’entre el 30 i
el 50% i algun negoci ha tancat”,

explica David Pou, president de
l’Eix Encants Nous a Línia Sant
Martí. Des d’Encants Nous la-
menten que el carrer Mallorca,
tallat al trànsit, s’havia de reobrir
aquest setembre però s’ha ajor-
nat al desembre. Aquest retard,
però, no és l’únic, ja que el pri-
mer termini d’acabament de les
obres era a finals de l’any que ve
i ara ja s’ha  passat a mitjans del
2020. Per tot plegat, Pou afirma
que tenen previst lluitar per
aconseguir “compensacions eco-
nòmiques”, tal com ha passat en
diferents ocasions en altres
punts de la ciutat que han viscut
una situació similar.

Molt similar és l’opinió de Ro-
bert Cot, president de l’Eix Clot,
que afirma que hi ha negocis que
han patit una caiguda “del 30% de
les vendes”. A banda, lamenta
que en el cas del Clot, a causa de les
obres de la Meridiana, “estem
parlant d’un barri col·lapsat”.

INSEGURETAT
Deixant de banda les pèrdues eco-
nòmiques, els comerciants també
denuncien que la inseguretat, a
causa de les tanques de l’obra, ha
crescut. “Hi ha zones que són ra-
toneres. Hi ha inseguretat i s’han
produït robatoris en algunes es-
cales”, lamenta Pou.

Les obres s’allargaran fins a l’estiu del 2020. Foto: Línia Sant Martí

Botigues del Camp de l’Arpa i del
Clot, en risc per les obres de l’AVE
Albert Ribas
EL CLOT I EL CAMP DE L’ARPA
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Esports
El Júpiter vol començar 

el curs a la Verneda guanyant

Sumar els primers tres punts
del curs que es disputen a la
Verneda és el gran objectiu del
Júpiter. El renovat projecte gris-
i-grana, que es va estrenar a la lli-
ga amb una victòria al camp del
Lleida B (1-2), debutarà en par-
tit oficial a la Verneda el diu-
menge 9 a les set de la tarda con-
tra l’Igualada, un equip que va
empatar en la seva estrena (3-3
a casa contra el CE Manresa).

Àlex Prat i Gerard Bertran
van ser els autors dels gols del Jú-
piter a la capital del Segrià. Prat
va avançar l’equip al minut 14,
però la reacció dels blaus va ser
gairebé immediata, empatant
quatre minuts més tard. Per po-
der celebrar la sentència va ser
necessari esperar fins al minut
75, amb el gol de Bertran.

Un cop superat aquest en-
frontament contra els igualadins,
els d’Àlex Fernández afrontaran
el complicat desplaçament a la Bò-
bila per jugar contra el Gavà i re-
bran la visita de les Borges Blan-
ques el pròxim diumenge 23.

I és que després de la difícil
temporada 2017-18 (l’equip va

quedar només dos punts i tres po-
sicions per sobre del descens), de
cara a la present els objectius són
ben diferents: per història (i tam-
bé per plantilla) el Júpiter ha de
ser un dels equips del grup 2 que
ha de ser a la zona alta de la tau-
la i participar en la lluita per tor-
nar a Tercera Divisió.

» Els d’Àlex Martínez es van estrenar a la lliga amb un triomf a Lleida
» Gavà i Borges Blanques, pròxims reptes del conjunt gris-i-grana

Derrota del Sant Martí contra
el Sagunto tot i la bona imatge

L’Handbol Sant
Martí de Lorenzo
Rueda va tornar a
oferir una molt

bona imatge en el darrer test de
pretemporada, però va perdre el
passat dia 2 contra un dels seus
rivals aquesta temporada, el Fer-
tiberia Puerto Sagunto (22-27) en
un partit disputat a Ascó.

El partit va començar amb un
intercanvi de cops entre els de
Rueda i el conjunt de Vicent No-
gués, però els valencians, que
l’any passat jugaven a ASOBAL,
van obrir una petita escletxa de

quatre gols amb la qual es va arri-
bar al descans (9-13).

Els de la Verneda encara veu-
rien com els seus contrincants
ampliaven més l’avantatge (va
arribar als set gols a principis del
segon període), però el notable
esforç col·lectiu va servir per mi-
nimitzar la distància en el resul-
tat al final dels 60 minuts.

L’equip continuarà amb les
sessions d’entrenament amb un
objectiu marcat: el pròxim dis-
sabte 15, el dia del debut a la Di-
visió de Plata amb la visita a la
pista de l’MMT Zamora.

Compte enrere per al 
debut del CN PobleNou 

La temporada 2018-
19 està a punt de co-
mençar. El CN Po-
bleNou ultima la seva

preparació de cara al debut en
una nova temporada en el grup
B de la Divisió d’Honor B del rug-
bi estatal: el conjunt de Graham
Smith començarà el curs afron-
tant un partit duríssim contra el
CAU València el pròxim diu-
menge 16 a la Mar Bella.

Els altres partits del CNPN
abans que acabi aquest mes se-
ran el desplaçament al camp de
l’RC l’Hospitalet i un nou partit

a casa, en aquest cas contra
l’UER Montcada.

Els poblenovins, que la tem-
porada passada van acabar molt
a prop de les posicions de des-
cens, havien anunciat els fitxat-
ges de Facundo Lacaria i Joa-
chim Carpentier durant el mes
de juliol, mentre que la setma-
na passada van anunciar la ter-
cera cara nova de cara a aques-
ta temporada: el flanker de 24
anys Santi Noval, format al
planter del Gijón i que el curs
passat va formar part del Cien-
cias Rugby de Sevilla.

Atletisme | La Cursa de la Festa Major del Poblenou, el dia 9
El diumenge 9 a dos quarts de nou del matí es donarà el tret de sortida a la vint-i-tresena 

edició de la Festa Major del Poblenou. El recorregut, de 10 quilòmetres, portarà els atletes
pels carrers principals del barri, com Espronceda, Perú, Llacuna la Diagonal o la Rambla.

Carles Mur controla l’esfèrica en el partit contra el Badalona. Foto: CEJ

Pau Arriaga
LA VERNEDA

El Grup Barna s’estrenarà a la
lliga rebent el CB Ciutat Vella

El pròxim diu-
menge 30 es po-
sarà en marxa la
temporada 2018-

19 per al CB Grup Barna. El con-
junt del Clot serà l’últim que de-
butarà a la Copa Catalunya mas-
culina (tota la resta de partits es
jugaran un dia abans), rebent el
CB Ciutat Vella a la Nau del Clot
a partir de les sis de la tarda.

El conjunt negre, que la tem-
porada passada va haver de sal-

var la categoria superant el play-
out contra el Santfeliuenc (guan-
yant els dos partits que es van ju-
gar a casa) vol que el curs que
arrencarà en unes setmanes tin-
gui un final diferent.

La Copa Catalunya es jugarà
de forma ininterrompuda fins a
mitjans de desembre, quan la
competició s’aturarà per les va-
cances de Nadal. L’última jor-
nada de la primera volta i tota la
segona es disputaran el 2019.
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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

#MejorSolaQueConMalumaamb 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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DISSABTE 15 DE SETEMBRE
20:00 Dan Baird torna a trepitjar els escenaris

després de superar la malaltia que li va im-
pedir fer-ho durant l’any passat. / Sala Razz-
matazz.

DEL 10 AL 14 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Entre els dies 10 i 14 d’aquest mes

obrirà el termini d’inscripcions per als tallers
de tardor del Centre Cívic. Es podrà fer pre-
sencialment o per Internet. / Centre Cívic Sant
Martí.

DILLUNS 17 DE SETEMBRE
Matí-Tarda El tercer dilluns d’aquest mes s’o-

brirà el termini d’inscripcions per als tallers
de tardor del Centre Cívic. Aquest es podrà fer
presencialment o per Internet. / Centre Cívic
Parc Sandaru.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Les festes de la Mercè és una mos-

tra retrospectiva que ensenya com ha evo-
lucionat la celebració de la patrona de la ciu-
tat al llarg dels anys. / Biblioteca Xavier
Benguerel.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Exposició col·lectiva de dos dels ar-

tistes del barri, Soledad Alcaraz i Juan Ramon
Feuó, en el marc del programa de mostres Parc
d’Artistes. Entrada gratuïta. / Centre Cívic Parc
Sandaru.

DIMECRES 12 DE SETEMBRE
16:00 Duduà s’encarregarà de l’activitat Cia-

notípia, un mètoded'impressió de fotografies
que fa una impressió en color cian blue. / Bi-
blioteca Camp de l'Arpa-Caterina Albert.

FINS AL 14 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar Els oceans, com mai s’havien vist, una
mostra amb activitats per als més menuts. /
Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Mu-
seu Blau.

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
12:00 Partit de  futbol corresponent a la quar-

ta jornada del grup 2 de Primera Catalana en-
tre el Júpiter i el CF Les Borges Blanques. / Mu-
nicipal de la Verneda.

En ka recta final abans que comenci
l’escola se seguiran fent les sessions del
Mai no deixis de jugar. / Biblioteca El
Clot - Josep Benet.

‘Mai no deixis de jugar’
a la Biblioteca del Clot
Tots els divendres a les 17:30

El pròxim dia 12 es posarà en marxa
el procés d’inscripcions per a tots els
cursos de la tardor que es durant a ter-
me a la Farinera. / Centre Cultural La
Farinera del Clot.

La Farinera obre el termini
d’inscripció als seus cursos

A partir del 12 de setembre

De la mà del laboratori Peripècies
arriba la proposta If-Fi, un relat sobre
dues famílies, els Isern i els Fontanals.
/ Sala Beckett - Obrador Internacional
de Dramatúrgia.

‘If-Fi’, del laboratori
Peripècies, a la Beckett

Dimecres 19 de setembre a les 19:00

La 12a edició del torneig multiespor-
tiu Panteresports retrà homenatge
al 10è aniversari de la celebració dels
Eurogames de Barcelona.

Les Panteres Grogues
organitzen el Panteresports

Del 14 al 16 de setembre

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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