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És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

Sorprèn la normalitat amb
què la Marta -un nom fictici- ho
explica. Potser perquè ara és
setembre, i d’això ja fa mig any.
O potser perquè fa dos cursos
que aquests episodis s’han con-
vertit en el seu dia a dia.

Com la Marta, milers de jo-
ves de tot el món pateixen as-
setjament escolar. Recentment,
Unicef ha encès de nou les alar-
mes publicant un informe que
posa noves xifres al problema. El
món sencer se n’ha fet ressò: la
meitat dels estudiants d’entre 13
i 15 anys de tot el món ha patit

algun tipus de violència dels
seus companys d’escola o al seu
entorn, o s’ha vist involucrat
en baralles físiques. Això es
trasllada en 150 milions de joves.

A més, un de cada tres estu-
diants assegura haver patit as-
setjament escolar. 

A Espanya, les xifres són me-
nors: un 16% dels estudiants ha
patit assetjament, situant-se com
el tercer estat -dels que analitza
l’informe- amb menor índex de
violència a l’escola. 

NO ACTUA SOL
A l’altra cara del problema hi ha
l’assetjador, que com asseguren
els experts, no acostuma a actuar
mai sol sinó amb la complicitat
d’un grup, els anomenats ‘obser-
vadors’. De fet, Unicef xifra que
més d’un 30% dels alumnes re-
coneix haver marginat algun dels
seus companys. Les causes, mol-
tes vegades, són els problemes del
mateix agressor que, en comptes
de buscar solucions, els externa-
litza en forma de violència.

Quan l’escola és un malson
» Unicef assegura que un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit assetjament escolar
» Més d’un 30% dels alumnes reconeix haver marginat algun dels seus companys de classe

El ‘bullying’ és un greu problema que acostuma a deixar seqüeles. Foto: Arxiu

CYBERBULLYING4L’assetja-
ment no és només violència
física. Cada cop més, el bull-
ying es trasllada de les aules
a les pantalles. El conegut
com a cyberbullying és un
problema recent -de l’ano-
menada ‘era digital’- però
que s’estén a la mateixa ve-
locitat que avancen les noves
tecnologies. 

La facilitat per atacar des
de l’anonimat, darrere d’un
mòbil, ordinador o tauleta, fa
que molts joves es conver-
teixin en agressors, aprofitant
la sensació d’impunitat que
adquireixen perquè no es

troben cara a cara amb la víc-
tima. En la majoria dels ca-
sos, s’ataca a través de mis-
satges, creant falsos rumors
i estenent-los per les xarxes
socials o publicant fotos de
tercers.

VÍCTIMES VULNERABLES
Alguns estudis apunten que
gairebé la meitat dels joves
han estat víctimes del cyber-
bullying. Els agressors s’a-
profiten dels nens més vul-
nerables: discapacitats, obe-
sos, d’altres col·lectius com les
persones LGTBI o per motius
d’origen o de religió. 

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles

150
milions de joves de tot
el món han patit algun
tipus de violència dels
companys d’escola

Clàudia Ramos Có
BARCELONA
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Juliol del 1977. La humanitat descobreix
que els EUA han estat provant en secret
una cosa anomenada bomba de neu-
trons o “bomba neta”. SEN-SA-CIO-
NAL! Una bomba “neta”, en contra-
posició amb el concepte de “bomba
bruta”, intentava instal·lar la idea que
era una bomba bona, amable, que es
dutxava cada dia. Vaja, una bomba que
era una bellíssima persona. El nom,
possiblement, fou un dels
primers exemples del que
després seria la moda con-
sistent en l'ús d'eufemis-
mes diversos per evitar dir
les coses pel seu nom real.

El cas és que la bomba
era neta perquè només ma-
tava gent i deixava els edificis sencers.
Un detall molt bonic, d'altra banda. The
New York Times va dir que era una
bomba capitalista perquè preservava la
propietat privada. Els seus defensors
(de la bomba) deien que seria molt útil,
sobretot a Europa, perquè no feia mal-
bé “el patrimoni històric i cultural
dels seus edificis”. Un detall farcit de
tanta sensibilitat que no em negarà que
mereix una abraçada molt cordial per
als seus autors, oi?

Els eufemismes sobre les armes,
usats per no dir que maten persones, han
anat evolucionant fins a arribar a Josep

Borrell, actual ministre d'Afers Exteriors.
Ell és l'autor de la simpàtica frase ex-
pressada fa uns dies: “A l'Aràbia Saudi-
ta hi enviarem armament de precisió que
no produeix efectes col·laterals” perquè
“fan diana amb una precisió extraordi-
nària”. I, la veritat, això és un consol que
ni s'ho pot imaginar. Sabent això, que fan
diana amb gran precisió, és a dir que ma-
ten bé, ara ja estic molt més relaxat.

El problema de la cosa és que Bor-
rell ha hagut de fer aquest equilibrisme
per salvar un acord amb els saudites que
inclou construir cinc corbetes a les dras-
sanes de San Fernando (Cádiz). O sigui,
els senyors del regne de Saüdvan van dir
a Espanya: si voleu un contracte multi-
milionari per fer uns vaixells i donar fei-
na a una zona amb greus problemes d'a-
tur, us mengeu això de vendre'ns les ar-
mes. I Espanya només va poder triar si
s'ho menjava amb patates al caliu o amb
patates rosses.

No, no acabarem amb les guerres.
I els humans seguirem fabricant armes

per matar-nos perquè 1/ són un gran
negoci i, 2/ sobretot, perquè ens ma-
tem entre nosaltres des de molt abans
d'Atapuerca. Però home, una miqueta
de respecte per la nostra intel·ligència
sí que caldria, no?

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques perquè
són senzilles i tendres, vol dir que es
pensa que som imbècils. No, escolti, ja

ens pot dir la veritat. Les ar-
mes maten, amb precisió o
sense. I tots ho sabem per-
què fa anys que ens afaitem
(o ens depilem). I, de vega-
des, per no arruïnar una
zona ja prou arruïnada i
per evitar conflictes socials

derivats del no futur, un estat ha de
vendre armes i si cal s'ha de vendre l'à-
nima. I una part de l'opinió pública es-
tarà d'acord amb fer-ho i una altra no.
I vendre armes a un país com l'Aràbia
Saudita és motiu de crítica. Molta.
Però això va amb el sou del polític. La
vida és dura. I la del polític, més.

En tot cas, és millor rebre crítiques
per prendre decisions que poden agra-
dar més o menys que no per intentar
enganyar (molt) la gent amb explica-
cions de nivell de classe dels Dofins.

Publicat a El Nacional.cat

La meva enhorabona
@valtonyc! Avui es con-

firma novament el que ja
sabíem: hi ha països a la UE amb una
idea dels drets civils més sòlida i de-
mocràtica que la que tenen a Espanya.
Llocs on creuen de veritat en drets com
per exemple el de la llibertat d'ex-
pressió.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La lucha entre Cs y PSC
será durísima en el AMB

estas municipales. Cs ha
hecho un buen movimiento con la pla-
taforma, que permite acercarse a cargos
y bases socialistas, como Corbacho.
Pero la polarización indepe va de baja-
da y Sánchez es presidente, factores que
favorecen al PSC.

@apuente

La líder de Ciutadans a
BCN, @CarinaMejias, in-

fla el seu currículum amb
un màster i un postgrau que no ha fet.
Ho destapa @eldiarioes i @neustomas.
I la Universitat de Vic ho confirma. Ella
al·lega que va "delegar" en una perso-
na de Cs passar el currículum a l'Ajun-
tament.

La arrogancia de la iz-
quierda universitaria que

está por encima del bien y
del mal: los que no piensan como ellos
"les han lavado el cerebro". Ellos ponti-
fican con todo descaro y son capaces de
proclamar que Puigdemont es el Che
Guevara del Penedés aunque sea de Gi-
rona! #Catetos.

@XSalaimartin@rafagarridov@toni_comin

La lupa

per Iu Forn

Armes que maten (però poquet)

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques,

vol dir que es pensa que som imbècils
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Festa Major Poblenou
La Festa Major del Poblenou va tancar el

dia 16 de setembre 10 dies intensos de
celebracions. Un any més, la Festa Major
va tornar a demostrar la importància de
la cultura popular en la vida de barri, on
també tenen un paper les entitats locals. 

pàgina 6

Handbol Sant Martí
Després de moltes temporades perse-

guint-ho i mereixent-ho, el pròxim diu-
menge 23 l’Handbol Sant Martí jugarà
el primer partit de la Divisió de Plata al

pavelló de la Verneda. Els de Lorenzo
Rueda rebran el Balonmano Nava. 

pàgina 14

Agustí Colom
El cicle Òpera al Comerç torna el dia 21
amb 10 actuacions en diferents comer-

ços de l’Eix Poblenou. La iniciativa, sor-
gida de la regidoria de Comerç d’Agustí

Colom, busca unir el comerç local i la
música clàssica durant uns mesos. 

pàgina 7

Els semàfors
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Torna el mercat dels artesans 
i emprenedors gastronòmics1

2 La superilla fa dos anys 
però continua dividint els veïns

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

Montaner es queda sol 
en el Ple de les possibles retallades

Dolors Sabater, protagonista 
de la Diada al districte

El + llegit líniasantmartí.cat

3

4

5 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.

Les claus

Els moviments dels partits polítics
catalans a Madrid, un dia després
de la darrera Diada, tornen a evi-
denciar que una cosa és posar-se
la samarreta que toca i aixecar els
braços enmig del poble, plebe,
ciutadania, gent, majoria i l’altra
escoltar i defensar el que diuen.
Mots tan pervertits pels polítics
de classe que em nego a utilitzar-
los per definir el milió de persones
que vam tornar a sortir al carrer
convocats per l’ANC. En diré una
multitud de persones decents i
dignes, unides en un sol crit: ‘Fem
República Catalana’, el motiu de
la convocatòria. Què no han en-
tès? Fem, construïm ara; Repú-
blica, una forma de govern en què
el cap d’estat té caràcter electiu i
no hereditari (o sigui el contrari
d’una monarquia) i Catalana, nos-
tra, lliure, pertanyent a Catalunya
o als seus habitants, no a la me-
tròpolis de Madrid. Junts x Cat i
ERC llegiu-ho a poc a poc. No era
per fer un altre referèndum,
n’hem votat ja dos i el segon amb
sang pel mig. No era per iniciar un
diàleg amb condicions imposades
pel govern de torn espanyol. No
era per cap estatut, ja el van ajus-
ticiar socialistes i populars. No era
pel dret a decidir, ja hem decidit...
Era per la República. Només amb
ella alliberarem els presos polí-
tics, farem tornar els exiliats i po-
drem ésser en pau. Si no volem
que els processistes ens tornin a
entabanar amb discursos abran-
dats i fets porucs és l’hora de crear
una plataforma electoral amb
l’ANC, Òmnium, les CUP, Sú-
mate, CDR, Som Alternativa i els
sindicats, col·legis professionals i
col·lectius socials que vulguin de-
fensar la República Catalana.

Insisteixo
per Joan Xuriach

Negoci o formació?
per David Rabadà

L’actual polèmica dels màsters
universitaris hauria de fer re-
pensar el màster en educació
que els docents han de passar
per exercir de professors a se-
cundària. Molts màsters na-
cionals consisteixen en tres co-
ses, una matrícula molt cara,
una credencial d’assistència i un
treball final per aprovar-lo. En
poques ocasions hi ha exàmens
de coneixements profunds i tot
sembla la dita de pagant Sant
Pere canta. Doncs cal pregun-
tar-se si passa el mateix en el
màster d’educació, és a dir, si
aquest també esdevé un nego-
ci d’algunes universitats. Primer
cal preguntar-se qui imparteix
aquest màster? L’expliquen pro-
fessors bregats en aules de se-
cundària? O altres experts que
poc coneixen els instituts i els
adolescents? Sorprenentment
qui més explica com ensenyar a
secundària no són els seus pro-

fessors sinó persones externes
a les seves aules. El segon que
cal preguntar-se és què s’im-
parteix més en aquest màster?
Si tècniques específiques de
com impartir l’especialitat ob-
jecte del màster o teories gene-
rals i allunyades de les especia-
litats de secundària? També, i
sorprenentment, les teories ge-
nerals hi predominen en detri-
ment de tècniques específiques.
Però el més important que cal
preguntar-se és el següent: com
s’avalua i aprova aquest màster?
Amb exàmens i proves que de-
mostrin els nous aprenentatges
adquirits? O amb treballs i es-
crits que mostren les síntesis en-
tre pràctiques i teories? Doncs
altre cop, i sorprenentment, es
demanen més memòries que no
pas exàmens de nivell. Ara que
cadascú tregui les seves con-
clusions. El màster en educació?
Potser més negoci que formació.

Les millors
perles

Un pres d’una presó de Florida, als EUA, va assassinar el seu
company de cel·la, li va treure els ulls i es va fer un collaret
amb una de les seves orelles. El pres va ensenyar el penjoll

que es va fer amb l’orella del seu company a altres presos durant
l’esmorzar al menjador. Els ulls els va deixar en una tassa a la cel·la.

El president veneçolà Nicolás Maduro ha rebut fortes críti-
ques després de la difusió de diversos vídeos en els quals
se’l veu menjant carn en un famós restaurant de Turquia,

entre el seu país travessa una greu crisi traduïda en escassetat i
falta de poder adquisitiu per comprar aliments.

Coca-Cola està estudiant entrar al mercat creixent de les infu-
sions de cànnabis. La beguda, que estaria dissenyada per re-
duir inflamacions i dolors, portaria cannabidol (CBD), que és

un dels components presents en el cànnabis però, a diferència del
THC, no és un psicoactiu. És per això que és legal en molts països. 

El preu majorista de la llum ha tocat aquesta setmana un
nou màxim anual, superant de nou els 75 euros per mega-
watt hora. Aquest nou repunt de preus consolida la ten-

dència a l’alça del mercat elèctric. El govern espanyol vol conte-
nir la tendència, però sembla que ho té complicat.

Un veí de Reus ha acceptat una pena de quatre mesos de pre-
só i una multa de 360 euros per amenaçar i injuriar el diputat
de Ciutadans Carlos Carrizosa en un missatge que va publi-

car a través del seu compte de Twitter. El processat no haurà d’entrar
a presó, però la multa no se l’estalviarà.

Vist al Twitter

@Jaumedebarbens: Ara que tothom en
parlarà pels Emmy, no puc fer més que
recomanar 'The Marvelous Mrs. Maisel'.
De les sèries que millor m'ho he passat.

@QuimTorraiPla: Un cop més, qui va a
buscar la justícia fora de l’Estat espanyol la
troba. Felicitats @valtonyc per seguir sent
un ciutadà lliure a Europa.

#ValtonycTampoc

@elbenegre: L’OMS adverteix que es-
coltar qualsevol de les respostes i men-
tides d’Aznar d’avui pot provocar un atac
de vòmits, mareig i diarrea explosiva. 

#RetornAlPassat #SenyoraMaisel

Els semàfors
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Sant Martí

HABITATGE4516 euros. Aquest
és el preu mitjà, segons un estu-
di recent del portal immobiliari
Fotocasa, d’una habitació de llo-
guer a Sant Martí. 

Així doncs, l’estudi, que situa
al voltant dels 500 euros el preu
mitjà d’una habitació de lloguer
a Barcelona, també mostra com
Sant Martí és el cinquè districte
més car de la ciutat per llogar una
habitació. Els quatre primers
districtes són Gràcia (577 eu-
ros), Nou Barris (564 euros),
Ciutat Vella (534 euros) i l’Ei-
xample (520 euros). D’altra ban-
da, Sant Martí és el tercer dis- tricte, juntament amb Ciutat Ve-

lla, on durant el darrer any els
preus han crescut més. Ho han fet
un 7,3%, un augment que només
ha estat superior a Sant Andreu
(14,4%) i a Gràcia (13,2%).

COMPARTIR, ÚNICA OPCIÓ 
L’increment dels preus del llo-
guer ha provocat que molta gent
no tingui cap altra opció que

compartir pis. “El fort repunt
dels preus del lloguer està obli-
gant a molta gent a decantar-se
per compartir, especialment a
ciutats com Barcelona o Ma-
drid, on portem diversos anys re-
gistrant fortes tensions en els
preus que ara es traslladen als
preus dels pisos compartits”,
explica Beatriz Toribio, directo-
ra d’estudis de Fotocasa.

El preu de les habitacions de lloguer ha augmentat en l’últim any. Foto: Arxiu

Llogar una habitació a Sant
Martí costa més de 500 euros

» Els preus han crescut més d’un 7% durant l’últim any
» Sant Martí és el cinquè districte on és més car compartir pis

Agressió feixista 
a cinc joves al metro del Clot

SUCCESSOS4Un grup d’ultres
que tornaven de la manifestació
espanyolista del passat 9 de se-
tembre van agredir cinc joves
de Nou Barris a l’estació de me-
tro del Clot.

Des del CDR de Nou Barris,
ja que alguns agredits en forma-
ven part, van explicar que a ban-
da de les agressions, els ultres
també els havien insultat amb
crits homòfobs. Les agressions
haurien pogut ser més greu si no
hagués estat per quatre Mossos
d’Esquadra que eren al metro de

paisà. Els agents van poder atu-
rar les agressions i identificar els
agressors. 

Després de l’agressió les víc-
times van haver de ser ateses en
un centre d’urgència d’atenció
primària i posteriorment van
presentar les denúncies co-
rresponents.

Abans de l’agressió del Clot,
els mateixos ultres ja havien
protagonitzat incidents al barri
del Poble-sec, on un d’ells tam-
bé va agredir una persona amb
una porra extensible.

LA VILA OLÍMPICA4La Biblio-
teca Xavier Benguerel, situada
al barri de la Vila Olímpica del
Poblenou,  haurà d’estar tanca-
da durant una temporada a
causa dels desperfectes que va
patir durant la tempesta que va
caure a la ciutat el passat 6 de
setembre.

Les fortes pluges d’aquell
dia van provocar que es filtrés
molta aigua per les cobertes i,
fins i tot, va caure part del sos-
tre d’una sala. 

El conseller tècnic del Dis-
tricte, Marc Andreu,  va expli-
car  en declaracions a Betevé,
que la pluja va malmetre “mo-
biliari, ordinadors i també una
part dels fons, tot i que no molt
important”. 

Andreu també va afegir que
encara fa falta avaluar el temps
que l’equipament haurà d’estar
tancat per conèixer “quin és l’a-
bast de l’afectació”. Tot i això,
ja va deixar clar que la biblio-
teca no obrirà les seves portes

durant una temporada que “no
serà curta”.

HOSPITAL DEL MAR
La tempesta que va caure la
matinada del 6 de setembre
també va afectar l’Hospital del
Mar. L’aiguat va inundar el
vestíbul principal de l’hospital
i alguns lavabos. Les fortes
pluges també van provocar la
caiguda d’un fals sostre de guix
del passadís que comunica amb
la zona de l’UCI.

Els fets van tenir lloc a l’estació del Clot. Foto: Arxiu

Sense biblioteca per les pluges

Accident |Mor un motorista de 56 anys
Un motorista de 56 anys va morir la matinada del dia 16 després de patir un ac-
cident quan circulava per la C-31, a l’altura del carrer Bilbao. Amb aquesta vícti-
ma ja són 9 les persones que aquest any han perdut la vida circulant amb moto.

516
euros és el preu mitjà
d’una habitació
en un pis compartit
al districte
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MÚSICA4El cicle Òpera al Co-
merç tornarà a posar-se en mar-
xa el pròxim 21 de setembre,
després de l’aturada estiuenca,
amb  una sèrie d’actuacions a
l’Eix Poblenou. Òpera al Co-
merç és una iniciativa de la
Fundació Barcelona Comerç,
emmarcada en les activitats de
l’Any del Comerç i la Cultura,
que entre el 4 de maig i el 15 de
novembre organitza 1.890 ac-
tuacions de cantants d’òpera a
més de 200 comerços de tota la
ciutat.

Així doncs, el dia 21 un total
de 10 comerços de l’Eix Poble-
nou acolliran diferents actua-
cions entre dos quarts de sis de
la tarda i dos quarts de nou del

vespre. Serà una tarda, doncs,
on els clients dels comerços po-
dran passejar mentre escolten
grans interpretacions operísti-
ques. Els comerços són Nabibi
Vital Cooking, B&B Bronzejat i
Bellesa, La Retrobada, Papere-
ria Carme, Teixido Taula i Cui-

na, Llibreria Etcetera, Pedra
Paper Tisora, Isidro Cosmetic
Shop, L´Atelier i General Opti-
ca. Algunes de les peces que es
podran escoltar, interpretades
pels cantants d’Òpera Jove, són
de Puccini, Verdi, Rossini, Mo-
zart o Donizetti. 

Imatge d’una de les actuacions del cicle. Foto: Barcelona Comerç

Torna l’Òpera al Comerç amb
10 actuacions a l’Eix Poblenou

TRADICIÓ4El Poblenou va po-
sar el dia 16 el punt final a la seva
Festa Major després de 10 dies
intensos on els veïns del barri
van poder gaudir d’una gran
quantitat d’activitats.

La celebració es va posar en
marxa el dia 7 amb la inaugura-
ció de l’exposició de la Festa
Major al Centre Cívic Can Feli-
pa. L’endemà es va fer la cerca-
vila del pregó i el pregó, que
aquest any va anar a càrrec de
l’Assemblea Feminista La Fila-
dora del Poblenou. Alguns dels
altres actes més destacats dels
primers dies van ser les mati-
nades de grallers i timbalers i la
diada castellera.

El tram final de la Festa Ma-
jor també va tenir una molt
bona acollida entre el veïnat.
Els actes més destacats van ser
el concert de la banda municipal
de Barcelona, la cercavila in-
fantil, el correfoc, la trobada i la
cercavila de gegants, la cercavi-
la de cloenda i el castell de focs.

EL PARC I LA LLACUNA
D’altra banda, el barri del Parc
i la Llacuna del Poblenou està de
Festa Major des del dia 15. Fins

al 25 de setembre el barri cele-
bra una festa que enguany és es-

pecial, ja que arriba a la seva edi-
ció número 40. 

Al llarg d’aquests dies s’estan
fent una trentena d’actes populars
i familiars en un nou espai:  el ca-
rrer Pujades entre Marina, Sar-
denya i la Carretera antiga de Ma-
taró. Hi ha espectacles infantils,
concursos, xocolatada i tardes
de jocs i també actuacions de di-
versos DJ’s i tornejos esportius.
Tampoc faltaran els actes més tra-
dicionals, com ara la botifarrada
i la paella popular, la cercavila i la
música de final de festa.

La cultura popular és un dels pilars de la festa. Foto. Twitter (@t_capdevila)

El Poblenou tanca 10 dies
intensos de Festa Major

ComerçTop Manta |Vendre al carrer com a senyal de protesta
El president del Consell de Gremis de Catalunya, Miquel Donnay, ha anunciat que els comerciants
es plantegen treure els seus productes fora de les botigues i oferir-los al carrer com a mesura de pro-
testa contra la venda ambulant. Abans de decidir-se, però, es volen reunir amb l’alcaldessa Colau.

El Bogatell i la Pionera,
protagonistes de la Mercè

FESTA MAJOR4Les festes de la
Mercè desembarquen entre els
dies 21 i 23 al districte, concre-
tament a la platja del Bogatell i
al nou espai La Pionera, situat al
Poblenou.

Un any més la platja del Bo-
gatell torna a ser un dels esce-
naris, durant dos dies, del festi-
val Barcelona Acció Musical
(BAM), que concentra tots els
concerts de la Mercè. El primer
concert, el del dissabte 22, tindrà
com a protagonistes els grups La
Iaia, Love of Lesbian i la Fun-
dación Tony Manero. El cap de
cartell d’aquest primer dia seran
els Love of Lesbian. La formació
que encapçala Santi Balmes,
que l’any passat va celebrar el
seu 20è aniversari, repassarà

una discografia farcida de grans
cançons. L’endemà, el dia 23,
tornaran a pujar a l’escenari
tres grups més, que en aquest cas
seran Doctor Prats, Els Catarres
i Gertrudis. 

LA PIONERA, PLENA D’ACTES
D’altra banda, La Pionera, una
incubadora de nous projectes
econòmics i socials, acollirà els
dies 21, 22 i 23 una programació
farcida d’actes. Es faran diferents
concerts, es podran tastar les mi-
llors cerveses artesanes i el mi-
llor menjar de foodtruck i, per úl-
tim, el mercat social Demano-
nenmano + Acábcn portarà una
cinquantena d’emprenedors que
exposaran els seus productes
de proximitat i comerç just.

MODEL COMERCIAL4La Gene-
ralitat ha posat en marxa la tra-
mitació del projecte de llei per al
desenvolupament de les Àrees de
Promoció Econòmica (APE). Les
APE són unes àrees urbanes deli-
mitades que preveuen la creació
d’entitats de col·laboració publico-
privada. Es tracta d’un model pel
qual la Generalitat vol apostar
per dinamitzar el petit comerç.

La tramitació la va anunciar
la consellera d’Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón, durant
una reunió el passat 13 de se-

tembre amb la Unió d’Entitats de
Retail de Catalunya, RETAIL.cat.
Durant la trobada, Chacón va rei-
terar “la voluntat de promoure un
model de comerç, serveis, arte-
sania i moda competitiu, soste-
nible i equilibrat”.

El president de RETAIL.cat,
Joan Carles Calvet, es va mostrar
satisfet amb la reunió i va desta-
car “la importància” que aquest
model tiri endavant. A la reunió
també hi va ser present el presi-
dent de la Fundació Barcelona
Comerç, Salva Vendrell.

Pas endavant per a les Àrees
de Promoció Econòmica

El pregó d’aquest any
va anar a càrrec de 
l’Assemblea Feminista
La Filadora

El cicle Òpera al Comerç
va començar el 4 de
maig i s’allargarà fins 
al 15 de novembre
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

L’ICAA ha definit 8 municipis
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona com a prioritaris, amb
els quals ha establert estratègies
de col·laboració en la promoció
d’aquesta mesura de protecció
per aconseguir una llar temporal
per a aquests nens i nenes.
Aquestes poblacions són Barce-
lona, Badalona, Mataró, L’Hospi-
talet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi del Llobregat i
Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una
mesura de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència i alhora un
gest compromès de famílies

que proporcionen un entorn
de comprensió, acompanya-
ment i estima a un infant que ho
necessita durant un temps de-
terminat. Actualment a Cata-
lunya hi ha més de 700 famílies
que acullen més de 900 infants.

Tot i així, encara hi ha infants
que viuen en centres malgrat
que podrien viure en família.
Són grups de germans o in-
fants amb malalties greus i di-
versitat funcional.

La persona o família interes-
sada s'ha d'adreçar a l'Institut Ca-
talà de l'Acolliment i de l'Adop-
ció (ICAA), que té representa-
cions territorials a les ciutats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Amposta, o bé ha de
concertar una cita amb una Ins-
titució Col·laboradora d'Inte-
gració Familiar (ICIF) per co-
mençar el procés.

QUI POT ACOLLIR?
Des del punt de vista legal, els
i les sol·licitants han de complir
els següents requisits: estar en
ple exercici dels drets civils, ser
majors de vint-i-cinc anys i te-
nir com a mínim catorze anys
més que la persona acollida.
Només s'admet l'acolliment per
a més d'una persona en el cas
dels cònjuges o de les parelles
que conviuen amb caràcter es-
table i, en aquests casos, n'hi ha
prou que un membre de la pa-

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

Poden acollir un infant les
persones o famílies que volen
col·laborar amb la cura dels in-
fants que no poden estar amb la
seva família d'origen durant un

temps. Les persones sol·licitants
han de gaudir d'una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps, tenir una actitud edu-
cativa flexible i un entorn fami-
liar socialitzador per a l'infant

acollit, i estar disposades a col·la-
borar amb els professionals tèc-
nics que acompanyen l'acolli-
ment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, inclo-
ent-hi els fills i filles, si n'hi ha,
han d'estar-hi d'acord.

TIPUS I DURADA
Hi ha sis tipus diferents d’aco-
lliment i durada. El primer és l’a-
colliment d'urgència i diagnòs-
tic. Aquest acolliment permet
que l'infant visqui amb una fa-
mília mentre es realitza l'estudi
sobre les circumstàncies que
han aconsellat separar-lo de la
família d'origen. És un tipus d'a-
colliment adreçat a infants de
fins a sis anys. La durada de l'a-
colliment serà el temps necessari
per dur a terme l'estudi de la si-
tuació.

El segon és l’acolliment sim-
ple, al qual l'infant és acollit per
una família amb la finalitat de re-

Es busquen famílies d’acollida
» La Generalitat fa una crida per trobar persones que vulguin acollir nens i nenes

» Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis
de l’àrea

metropolitana
de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 
infants que viuen

en centres malgrat
que ho podrien fer

en família
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tornar al seu entorn familiar
abans de dos anys. El tercer, l’a-
colliment permanent, es pro-
dueix quan l’infant és acollit per
una família mentre el seu entorn
familiar d'origen supera els pro-
blemes que poden requerir un

temps més llarg de recuperació.
L'acolliment es preveu superior
a dos anys.

També existeix la possibilitat
d’acolliment de cap de setmana
i vacances, un tipus d'acolli-

ment adreçat a infants majors de
nou anys, els quals estan in-
gressats en centres residencials
i necessiten gaudir d'un am-
bient familiar. L'infant conviu
amb la família col·laboradora
durant els caps de setmana i les
vacances escolars. 

L’acolliment en unitats con-
vivencials d'acció educativa,
per la seva banda, està adreçat
a infants i adolescents tute-
lats, amb necessitats educati-
ves especials, malalties cròni-
ques i/o trastorns de conducta,
i grups de germans que re-
quereixen una atenció més es-
pecialitzada. 

Per últim, l’acolliment per-
manent s’acordarà si es preveu
que el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més fa-
vorable per a l'interès de l'infant
o l'adolescent l'aplicació de l'a-
colliment preadoptiu o quan
aquest no sigui possible. <

4En aquest context, Biblioteques de Barce-
lona ha programat sessions informatives
sobre l’acolliment familiar en equipaments
de la ciutat. Les pròximes sessions tindran
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la
Vila Olímpica el 23 d’octubre, i a la Biblio-
teca Montserrat Abelló de Les Corts el prò-
xim 3 de desembre, a les 19 hores. Així ma-
teix, el conjunt de biblioteques de la ciutat

tenen a disposició de la ciutadania fulletons
informatius sobre l’acolliment familiar. 

A Mataró tindrà lloc una sessió infor-
mativa el pròxim 21 de novembre a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra, també a les 19 ho-
res. I de la mateixa manera, a tots els equi-
paments municipals es podrà trobar infor-
mació sobre aquesta mesura de protecció a
la infància.<

acolliment.gencat.cat

Sessions informatives
» Les biblioteques organitzen xerrades per informar
les persones interessades sobre l’acolliment familiar 

Hi ha sis tipus
diferents

d’acolliment
que tenen

durades diverses

PRIMER PAS
Presentar la sol·licitud d’acolliment i els 
documents requerits a una de les seus 
territorials de l’ICAA o a una Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar.

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

TERCER PAS
Elaboració de l’informe psicosocial, 
el qual descriu les característiques de la família,  
el tipus d’acolliment més idoni i determina 
el perfil de l’infant susceptible de ser acollit.

QUART PAS
Cerca de la família més idònia per a l’infant.

CINQUÈ PAS
L’últim pas consisteix a posar en marxa 
el pla d’acoblament. Es tracta d’un 
procés d’acostament progressiu 
entre l’infant i la família acollidora.

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5
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veïns en línia

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

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

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

Ara, una dècada després, una quaran-
tena d’entitats que s’agrupen en la plata-
forma Fiscalitat justa han elaborat un
manifest anomenat Prenem el control de les
finances! i durant el passat dissabte 15
també van aprofitar per manifestar-se i dur
a terme diferents activitats.

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

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

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

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

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

ACTIVITATS I MOBILITZACIONS EL DIA 15
En aquest sentit, el dia 15 es van fer tres ac-
tivitats: a partir de dos quarts de 10 del
matí el Centre Cívic La Sedeta va ser l’esce-
nari de dues taules de treball de forma si-
multània, al migdia es va celebrar una
assemblea de moviments socials i cap a les
set de la tarda va arrencar una manifestació
des de la Delegació de la Unió Europea.

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

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

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

Un agost de protestes: els veïns de la
Barceloneta denuncien l’estat del barri

“Hi ha hagut protestes
arreu d’Europa, però els
‘lobbies’ encara tenen
molt accés als polítics”

CONDOL/El passat dilluns 10 va morir Joan Balañach, un
històric activista veïnal del barri de la Sagrada Família (un
dels grans eixos de la seva feina era l’encaix del turisme
a la ciutat), i que des de fa uns anys ocupava la vicepre-
sidència segona de la FAVB. Balañach combinava aquest
càrrec amb la vicepresidència del Consell de Turisme i Ciu-
tat, un organisme consultiu de l’Ajuntament.

Poc després de conèixer-se la notícia, les reaccions i
les mostres de condol van omplir les xarxes socials. L’al-
caldessa Ada Colau va assegurar que “el recordarem a peu
de carrer, defensant el dret a l’habitatge i a un urbanisme
democràtic”. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, l’exre-
gidora de la CUP, María José Lecha o associacions de veïns
com les del Poblenou, Clot-Camp de l’Arpa o Fem Sant An-
toni també van voler honrar la seva memòria.

Mor el vicepresident 
de la FAVB, Joan Balañach
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

IMMIGRACIÓ/ La plataforma
Obrim Fronteres va tornar a alçar
la veu contra les devolucions ex-
prés a Ceuta. El passat dimecres
5, l’entitat va organitzar diferents
concentracions davant d’orga-
nismes representatius.

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

Obrim Fronteres
protesta contra les
devolucions exprés

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

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

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

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

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

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

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

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

Fem Sant Antoni
parla sobre turisme
i habitatge

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

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

Marea Pensionista
es manifesta a la
plaça Urquinaona

Un ‘tsunami’ veïnal per denunciar 
que “Barcelona no funciona”

REIVINDICACIÓ/ Prop d’un miler de perso-
nes es van manifestar el passat dissabte 15
pel centre de la ciutat sota el lema Tsunami
veïnal. Barcelona no funciona. Les seves rei-
vindicacions abordaven assumptes com l’in-
civisme i la inseguretat amb els quals han de
conviure en alguns dels barris.

La marxa, que va començar a la Via Laie-
tana i va dirigir-se cap a la plaça Sant Jaume,
estava convocada per una vintena d’associa-
cions de veïns de barris com el Gòtic, el Raval,
la Barceloneta, el Poblenou, el Poble-sec, el
Fòrum o Nou Barris (la FAVB, per la seva
banda, no hi va donar suport de forma pú-
blica) que en un manifest publicat dies abans
denunciaven “la degradació, a causa de la
permissivitat i l’absència d’accions específi-
ques per part de l’Ajuntament”. Represen-
tants de partits polítics de l’oposició, com la
candidata a l’alcaldia del Partit Demòcrata,

Neus Munté, o l’actual número 1 de Ciuta-
dans, Carina Mejías, van formar part de la co-
mitiva, mentre que el regidor socialista i
exmembre del govern municipal, Jaume

Collboni, va mostrar el seu suport a la mani-
festació en un tuit. 

Tot i això, dies abans els manifestants van
voler remarcar que la marxa no era “un acte
contra Colau”, sinó “un acte de reclamació per

trobar solucions immediates”. També van
voler deixar clar el caràcter apolític (van ad-
vertir que si detectaven accions partidistes
polítiques per part d’algun grup, se’ls convi-
daria a abandonar l'acte) i inclusiu de la ma-
nifestació.

A la pràctica, deien que la degradació de
la ciutat es tradueix en “incivisme, botellón,
venda il·legal, narcoactivitat, baralles al carrer,
pisos turístics il·legals, bicitaxis o grups orga-
nitzats de lloguer de bicicletes que no com-
pleixen les normatives, entre moltes altres” i
van reclamar al govern d’Ada Colau “que co-
menci, d’una vegada per totes, a fer la seva
feina, que es facin complir les normatives”. 

Una altra reclamació que apareixia al ma-
nifest i que també va ser una de les constants
de la manifestació va ser la seguretat i la ne-
teja de l’espai públic, demanant més presèn-
cia de Guàrdia Urbana i Brigades de Neteja.

La concentració
va arrencar a la Via 
Laietana i va arribar 

fins a la plaça Sant Jaume



Llibres Teatre

Fa des del 2013 que no treuen disc.
Cinc anys després, el pròxim mes d’oc-
tubre publicaran Som. Els Pets tornen
perquè després de 33 anys encara te-
nen ganes de fer música. I perquè, en
paraules del seu cantant, Lluís Gavaldà,
no només són ells tres, sinó que la ban-
da és una “entitat col·lectiva, amb una
lectura de grup, societat i país”.

Música

Som
Els Pets

Presos fotografien presos
La Sala Montserrat Roig del Centre Cívic Pati Llimona de Bar-
celona mostra fins al 28 de setembre el resultat d'una expe-
riència fotogràfica diferent, protagonitzada i creada per re-

clusos de presons catalanes. Es titula Adentro: Presos fotogra-
fien presos i és una iniciativa de Ruido Photo, una organitza-
ció no lucrativa amb seu a la capital catalana que és un dels

grans referents de la ciutat en fotografia documental i social.
Es tracta d’una mostra fotogràfica des de l’interior d’una pre-

só, un recull de retrats fotogràfics realitzats pels propis pre-
sos que expressen el que significa viure privat de llibertat.

S C H W A R Z E N E G G E R
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor d’èxit mundial
També és empresari, polític i culturista

Una nova edició de l’Arnold Classic
Arriba a l’Hospitalet entre el 28 i 30 de setembre

L’actor mostra el seu entrenament
Es prepara per tornar a interpretar Terminator

QUÈ HA FET?

El primer llargmetratge estrenat a la
gran pantalla d’aquesta directora bar-
celonina està rebent grans elogis per
part de la crítica. Explica la història de
quatre joves que viatgen fins a Berlín
per visitar un amic comú que viu i tre-
balla a la capital alemanya, però tro-
ben que el seu col·lega, Comas, no els
rep com tots ells haurien esperat.

Pelis i sèries

Les distàncies
Elena Trapé

| Shadow of the Tomb Raider
Des de fa uns dies ja està al mercat l’última entrega de les

aventures de la intrèpida arqueòloga i aventurera Lara Croft.

Els estranys trasllada el lector a la Solso-
na de la guerra carlina l’any 1937. Un
jove prussià travessa els Pirineus però
un malentès el deixa encallat en una
ciutat ruïnosa i desconcertant. 

Garrigasait va guanyar el premi
Òmnium a la millor novel·la en català
del 2017, amb personatges excèntrics a
cavall de l’humor i la tragèdia.

Els estranys
Raül Garrigasait

Si tinguéssim més coca et demostraria
com t’estimo és una inusual i agra co-
mèdia romàntica que parla sobre l’a-
mistat, l’amor i la por. Adaptació de l’o-
bra del dramaturg irlandès John O’Do-
novan, explica la història de dos amics
que es queden atrapats en un terrat.

La podeu veure al Teatre Tantaran-
tana de Barcelona.

Si tinguéssim més coca...
Alberto Díaz

Viu en línia
No t’ho perdis

Els fans de l’actor que va donar vida al mític Termina-
tor podran veure Arnold Schwarzenegger en perso-

na entre el 28 i el 30 de setembre al Recinte Firal
Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. El motiu serà

la celebració de l’Arnold Classic Europe, una cita
que mostrarà principalment exhibicions de body-
building però que també deixarà el seu espai a al-

tres disciplines com la capoeira, el freestyle ska-
ting o esports de combat com el judo o el taek-
wondo. A més, els assistents podran participar
en seminaris i classes magistrals sobre temàti-

ques esportives. Schwarzenegger, que serà per
segon any consecutiu el padrí d’aquest esdeveni-
ment,  es troba actualment immers en durs entre-
naments físics per tornar a interpretar Terminator
en la nova saga de la pel·lícula. Els vídeos de la in-

tensa rutina d’exercicis que segueix l’actor als seus
71 anys s’han fet virals a les xarxes socials.  

Famosos

| 12
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DIJOUS 27 DE SETEMBRE
21:00 La banda madrilenya Taburete aterra al

districte en el marc de la gira del seu darrer
treball d’estudi, Madame Ayahuasca. / Sala
Razzmatazz.

FINS AL 26 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies del mes en els quals es-

tarà obert el termini d’inscripcions per als ta-
llers de tardor del Centre Cívic. Es podrà fer
presencialment o per Internet. / Centre Cívic
Parc Sandaru.

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
11:00 La professora Virginia Arteaga serà l’en-

carregada de coordinar totes les sessions del
curs de Dansa del ventre que s’allargarà fins
a principis del mes de desembre. / Centre Cí-
vic Besòs.

FINS AL 29 DE SETEMBRE
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.

DES DEL 27 DE SETEMBRE
Matí-TardaA partir del dijous de la setmana que

ve es podrà visitar l’exposició anomenada Un
archivo anárquico en los parques, que coor-
dinada per Alba Mayol Curci i el grup Mira-
da al barri. / C. C. Can Felipa - Poblenou.

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
Tarda El Casal de Barri La Palmera organitza un

cicle de cinema familiar, amb una pel·lícula
que encara s’ha de determinar. / Casal de Ba-
rri La Palmera.

DILLUNS 1 D’OCTUBRE
17:30 El dia 1 del mes que ve es posarà en mar-

xa el curs anomenat Música per a infants, per
experimentar un univers de sensacions a tra-
vés de la percussió, la veu i el joc. / Centre Cí-
vic Besòs.

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.

Laia Camps coordina el taller trimes-
tral anomenat Sensibilització musical,
per a nens i nenes que tinguin entre
3 i 4 anys. / Espai Antoni Miró.

Es posa en marxa un taller 
de sensibilització musical
Dimecres 3 d’octubre a les 17:00

La professora Glòria Imbernon serà l’en-
carregada de coordinar el curs Cuina
de mercat, que s’allargarà fins a finals
del mes de novembre. / Centre Cívic
Sant Martí.

Tot a punt perquè arrenqui
un taller de cuina de mercat

Dimecres 26 de setembre a les 19:00

Somni cel·lular és una performance que
proposa un joc interactiu entre el cos
humà, l’escultura i l’entorn arquitec-
tònic. / Museu de Ciències Naturals de
Barcelona - Museu Blau.

El Museu Blau acull dos
espectacles de la Mercè

Dilluns 24 de setembre a les 17:30

Partit d’handbol corresponent a la
segona jornada de la Divisió de Plata
entre el Sant Martí i el BM Nava. / Pa-
velló de la Verneda.

L’Handbol Sant Martí debuta
a casa contra el BM Nava

Diumenge 23 de setembre a les 12:30

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Esports
La Plata arriba a la Verneda: 

l’Handbol Sant Martí rep el Nava

Falten poc més de 48 hores per-
què el pavelló de la Verneda es
converteixi en un escenari de
Plata. El diumenge 23, a partir de
dos quarts d’una del migdia,
l’Handbol Sant Martí podrà gau-
dir amb l’afició, per primera ve-
gada, del premi que va obtenir la
temporada passada: el conjunt
de Lorenzo Rueda jugarà el pri-
mer partit del curs com a equip
de la Divisió de Plata contra el Vi-
veros Herol Balonmano Nava.

“Ha costat moltíssim i ho
gaudirem com cal. Fa cinc anys
vam haver de renunciar a l’ascens
per motius econòmics, de forma
que ara que sí que era possible ho
hem aprofitat. L’equip s’ha clas-
sificat per les fases d’ascens en les
tres darreres temporades, ja ens
ho mereixíem”, assegura el mà-
xim responsable de l’entitat, Pere
López, a Línia Sant Martí.

L’ascens, però, planteja un
repte majúscul. “La il·lusió la te-
nim, però haver de fer viatges
molt llargs cada 15 dies serà molt
dur”, explica López, que també
apunta l’exigent inici de tempo-
rada que està afrontant l’equip.

“El Zamora l’any passat era a l’A-
SOBAL, el Nava va ser un dels
equips de Plata que el curs pas-
sat lluitava per pujar i a la primera
ronda de la Copa del Rei ens ha
tocat el Puerto Sagunto, que és ri-
val nostre, però que també juga-
va a l’ASOBAL”, detalla. Precisa-
ment en aquest partit contra el
conjunt valencià (es disputarà
durant l’últim cap de setmana d’a-

quest mes) es farà el gran acte de
presentació de tots els equips
del club a la Verneda.

DERROTA A ZAMORA
El conjunt lila afronta el debut
amb més ganes que mai després
de perdre donant una molt bona
imatge a Zamora (31-25).

Els de la Verneda, però, van
vendre cara la derrota, ja que du-
rant la primera meitat van arri-
bar a dominar per dos i que al
minut 40 només perdien per
un gol (20-19). Però com apun-
ta López, l’equip va pagar “la in-
experiència a la categoria” i va
cometre imprecisions en algunes
jugades que van fer que els cas-
tellano-lleonesos obtinguessin
una distància que ja seria im-
possible d’equilibrar.

Alexandre Llorens, autor de
sis gols, va ser el màxim anota-
dor dels homes de Rueda, seguit
per Víctor Torres, que en va
marcar cinc.

» Els de Lorenzo Rueda van perdre el primer partit de lliga a Zamora
» El pròxim repte del conjunt lila serà la primera ronda de la Copa

El Júpiter encadena 
dos empats consecutius

La victòria que el Jú-
piter va aconseguir
la primera jornada
ha estat seguida per

dos empats consecutius. Els gris-
i-grana continuen sense perdre
gràcies als punts que van obtenir
contra l’Igualada en l’estrena de
la lliga a la Verneda (1-1) i en la
complicada visita a la Bòbila de
Gavà (1-1). Aquests dos resultats,
a més, tenen un denominador
comú: els d’Àlex Martínez van co-
mençar perdent, però van reac-
cionar per salvar un punt en ca-
dascun dels enfrontaments.

Abans que acabi el mes, l’e-
quip jugarà dos partits més; el
primer d’ells serà el diumenge 23,
a casa contra el CF Les Borges
Blanques, mentre que el darrer
portarà el Júpiter a Viladecans.

CAMPIONES DE L’HISTÒRICS
Per altra banda, el sènior feme-
ní del club es va proclamar cam-
pió del Torneig d’Històrics el
passat diumenge 9. Les gris-i-gra-
na van alçar la copa al Guinardó
després de derrotar les amfitrio-
nes, el Martinenc (1-2), amb gols
de Delba i Louise.

El CN PobleNou planta cara
però perd contra el CAU

Bona imatge sense
premi. El sènior mas-
culí del CN PobleNou
de Graham Smith es

va estrenar en la Divisió d’Honor
B amb una derrota contra el
CAU València (16-21) en un par-
tit que es va disputar el passat dia
25 al Camp de la Mar Bella.

L’inici de partit, de fet, no va
poder ser millor, ja que Sam Da-
vidson va aconseguir un assaig
quan només s’havien jugat dos
minuts. Els valencians van res-
tablir l’empat poc després, però
els poblenovins marxarien al

descans amb una renda aconse-
guida gràcies a dos punts de càs-
tig anotats per Facundo Lacaria.

A la segona meitat, però, l’e-
quip va veure com arribaria la re-
acció dels llevantins, que amb dos
assajos (i les posteriors transfor-
macions), van capgirar el resul-
tat. L’últim punt de càstig de La-
caria va maquillar el marcador al
final dels 80 minuts.

Els dos darrers partits de l’e-
quip abans que s’acabi el mes se-
ran el dia 23 al camp de l’RC
l’Hospitalt i el dia 30, de nou a
casa, contra l’UER Montcada.

Bàsquet | Comença la Copa Catalunya: Grup Barna - Ciutat Vella
El pròxim diumenge 30 es posarà en marxa la temporada 2018-19 de la Copa Catalunya per al
sènior masculí del Grup Barna. El conjunt negre començarà el curs a la Nau del Clot rebent la

visita d’un altre dels equips de la ciutat que formen part del grup 1, el CB Ciutat Vella.

Un moment del debut a Zamora. Foto: BZ

Pau Arriaga
LA VERNEDA

La il·lusió és màxima al
club, que fa cinc anys 
va renunciar a l’ascens 
per motius econòmics
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ERC impulsa un ple per debatre 
la retallada d'inversions a Sant Martí

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

Al districte de Sant Martí,
el ple extraordinari es va ce-
lebrar dijous 6 de setembre i
el van impulsar Esquerra Re-
publicana, el Grup Demò-
crata i el PSC. El president

del grup municipal d'ERC a
l'Ajuntament de Barcelona,
Alfred Bosch, ja va avisar el
mes de juliol que les retalla-
des previstes pel govern de
Barcelona en Comú afecta-
ran inversions en escoles
bressol (com la de Raval, Tei-
xonera o Casernes) escoles
d'educació primària o equi-
paments de barri. De fet, els
republicans ja van forçar la
convocatòria d'un ple a l'A-
juntament de Barcelona el
mes de juliol perquè el go-
vern informés de totes les in-
versions que es veuran
afectades.

Bosch va explicar, també,
que el govern municipal ha

donat instruccions a tots els
districtes de la ciutat de reta-
llar la despesa corrent en un

5%, la qual cosa afectarà el
dia a dia dels veïns i veïnes.
Durant aquest mes de se-

tembre es faran plens extra-
ordinaris als deu districtes de
la ciutat.

Construïm la capital 
de les persones!

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

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

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

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

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

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

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

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

Alfred Bosch
Candidat a l'alcaldia de

Barcelona per ERC

Sant Martí

esquerrabcn.cat/districtes @ERCStMarti santmarti@esquerra.cat

Pàgines especials
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