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“Dia històric”. Així va definir la ti-
nent d’alcalde d’Urbanisme de
Barcelona, Janet Sanz, el passat
28 de setembre. Aquell dia, el Ple
de l’Ajuntament va aprovar la
mesura que obligarà tots els pro-
motors a reservar el 30% dels
nous pisos o grans rehabilita-
cions –les que superin els 600
metres quadrats– a habitatge
assequible.

La mesura, que suposa una
modificació del Pla General Me-
tropolità (PGM), va rebre més su-
ports respecte de la seva aprova-
ció inicial del passat mes de juny.
El PDeCAT va anunciar el dia
abans que s’afegia a l’acord que
havien tancat Barcelona En
Comú, ERC, PSC i els dos regidors
no adscrits. Els demòcrates van
votar favorablement a la propos-
ta després d’aconseguir una sèrie
de modificacions. Finalment, la
norma serà més flexible, ja que la
reserva del 30% no haurà de ser
en el mateix edifici, sinó al barri.
També hi va votar a favor la CUP,
mentre que Cs es va abstenir i el
PP hi va votar en contra.

Un cop aprovada la mesura,
que ve acompanyada de la de-
claració de tota la ciutat com a
àrea de tanteig i retracte –l’A-
juntament té el dret d’adquisició
d’un habitatge abans que el pro-
pietari l’ofereixi a un tercer  –,
una emocionada alcaldessa Co-
lau va agrair el paper de les en-
titats que havien promogut la ini-
ciativa, de qui va dir que havien
anat “molt per davant de les ins-
titucions”. Colau va afegir que és
per qüestions com aquesta que va
decidir entrar en política i va de-
manar que la mesura es faci ex-
tensible a l’àrea metropolitana.
De fet, Badalona i Santa Coloma

de Gramenet van aprovar al se-
tembre propostes que van en la
mateixa línia.

De totes maneres, l’aprova-
ció definitiva de la proposta
queda ara en mans de la Gene-
ralitat, que hi ha de donar el vis-
tiplau jurídic final. Caldrà veu-
re quin és el posicionament de
la Generalitat, que havia ex-
pressat alguns dubtes. Segons el
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, caldrà
veure “si s’han resolt les al·le-
gacions presentades”, que els
consta “que n’hi ha de potents”.

“PAS DE GEGANT”
Una de les entitats promotores de
la mesura ha estat la PAH. La
seva portaveu, Lucía Delgado, es
mostra molt satisfeta per l’apro-
vació de la proposta en declara-
cions a aquesta publicació. “És

una mesura que suposa un punt
d’inflexió i un canvi de paradig-
ma”, assegura. Delgado destaca
que es pot parlar de “mesura de
consens perquè hi va acabar do-
nant suport el 80% del Ple de
Barcelona” i remarca que per-
metrà que “es guanyin entre 300
i 400 pisos de protecció a l’any a
Barcelona i uns 2.000 a l’àrea
metropolitana”. 

De totes maneres, la portaveu
de la PAH també deixa clar que
aquesta mesura “no solucionarà
tot el problema que tenim amb
l’habitatge perquè la situació és
nefasta després de molts anys
amb poques polítiques d’habi-
tatge públiques”.

“EFECTE MOLT LIMITAT”
Per la seva banda, el gerent de la
Cambra de la Propietat Urbana,
Òscar Gorgues, afirma en decla-

racions a aquesta publicació que
la mesura “tindrà un efecte molt
limitat”. Gorgues afegeix que “la

majoria d’edificis de Barcelona
són propietat de veïns i en el cas
dels solars nous no es notarà
massa”. “En els últims anys s’han

fet 1.000 habitatges nous, cosa
que vol dir que amb la nova nor-
ma n’hi hauria 300 de protegits:
és una xifra molt baixa”, detalla.
Sobre la possibilitat de portar la
normativa a la justícia, el gerent
de la Cambra de la Propietat
Urbana deixa clar que és una op-
ció perquè, diu, dubten “de la
seva legalitat”. “Afecta la llei del
Sòl, que és una norma de rang
superior a la modificació del Pla
General Metropolità. S’hauria
d’haver fet per una altra via”, con-
clou Gorgues.

PETICIONS DE LLICÈNCIES
De moment, el primer efecte de
la decisió de l’Ajuntament ha
estat la d’un creixement sobtat de
les peticions de llicències d’obres
a Barcelona per part dels cons-
tructors i promotors per tal d’a-
vançar-se a la nova regulació. 

Albert Ribas
BARCELONA

Una victòria de les entitats
» L’Ajuntament aprova que el 30% dels nous pisos que es construeixin hagin de ser de protecció oficial
» Col·lectius pel dret a l’habitatge, com ara la PAH o el Sindicat de Llogaters, havien impulsat la mesura

512 EUROS DE 
LLOGUER AL MES

4L’Ajuntament calcula que
el preu assequible dels pi-
sos, que el limita la Gene-
ralitat, seria actualment,
per un pis de 80 metres
quadrats, de 512 euros al
mes en cas de lloguer i
136.400 euros en cas de
compra. El consistori diu
que un 75% dels barcelo-
nins hi podran accedir.

L’accés a l’habitatge és un dels principals reptes de Barcelona i l’àrea metropolitana. Fotos: Arxiu
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Els semàfors

per Iu Forn

I un any després, què?

Ha passat un any de l’1 d'Octubre (ai sí,
com passa el temps, oi?) i la tradició diu
que les efemèrides serveixen per fer una
mirada al moment on som.

S'ha dit i s'ha repetit, però això no
invalida la frase: els que l’1 d'Octubre
van defensar els col·legis electorals no
van preguntar-se què pensaven ni què
votaven. Hi eren i prou. Van fer el que
havien de fer i ja està.

Un servidor va ser al barri de Sant
Roc de Badalona i allà hi havia un xilè
que explicava: “Jo he defensat la de-
mocràcia al meu país de
naixement i avui la defen-
saré al país que m'ha aco-
llit”. I també hi havia un noi,
no indepe, que comentava
que les coses apreses en
aquella escola li havien per-
mès tenir el futur que quan
hi va entrar no tenia. Ara vivia fora del
barri, però després de molt de temps hi
tornava perquè creia que el seu deure
era defensar la seva escola.

I la gent va votar. Gràcies a ells dos
i a altres centenars de milers de cata-
lans molt diversos. Abans, però, hi ha-
via hagut una organització a la catala-
na. O sigui, discreta, continguda i que
sense fer soroll va construir una xarxa
impenetrable per a un Estat que es va
demostrar desubicat i aliè a la realitat
social del país.

I ara, què? Què en queda de tot allò?
Doncs en queda que l'Estat ha ajudat

molt a mantenir la flama encesa i ens
ha mostrat la seva vertadera cara polí-
tico-judicial preferint la unitat d'Espa-
nya a l'estat de dret i a la qualitat de-
mocràtica. En queda que qui es va fer
indepe encara ho és a pesar que uns
quants ho són a la catalana (ja ho sap,
allò de la discreció i la contenció). I, per
sobre de tot, en queda la política. Si
m'ho permet, la puta política.

I la política és, diguem-ho clar,
dos grans espais que han anat més en-
llà de les seves sigles, que es barallen

per ocupar la centralitat del movi-
ment i que intenten aconseguir el que
anomenen “l'hegemonia” del món so-
biranista. L'espai “conver” que ara se-
ria “juntsper” (amb les seves diferents
evolucions de sigles i ideològiques) i
l'espai d'Esquerra (obrint-se al sobi-
ranisme ex-PSC) pugnen per aconse-
guir el suport del gruix dels votants d'a-
ra fa un any. I, a sota, l'esquerra anti-
capitalista resta atenta per arreplegar
els desencantats que cauen i afegir-los
a la seva lluita.

Fa pocs dies vaig ser a Valls, on van
inaugurar la plaça de l'1 d'Octubre. Sap

què cridava la gent que hi era? “Unitat!”.
Però, sap quin és el problema? La po-
lítica considera que cridar "unitat" ja és
prendre partit. Per què? Perquè el món
“juntsper” vol fer llistes úniques i el món
“esquerra” vol crear espais oberts de
base eixamplada, però per separat. Cri-
dar "unitat" es considera donar suport
als uns i prendre'l als altres.

O sigui, la unitat separa. Interessant.
“I un any després, què?”, planteja-

va al títol. Doncs bé, un any després uns
creuen que cal seguir remant perquè

mai s'havia arribat fins aquí,
uns altres que només que-
da persistir, uns altres estan
desanimats, uns altres de-
manen que d'una vegada
algú els digui la veritat, uns
altres n'estan farts i uns al-
tres no tenen cap d'aquests

sentiments, però tots continuen sent in-
depes. Sí, perquè l'Estat els ha expulsat
sentimentalment d'Espanya. Definiti-
vament.

I “Juntsper” i Esquerra van a la seva.
Cada dia més. Amb estratègies dife-
rents. Partidistament diferents. Amb la
mirada fixada només en les següents
eleccions. Amb la mirada petita, a curt
termini, buscant el titular de l'endemà
al full parroquial i no el gran titular a
The New York Times. En diuen miopia.
Política.

Publicat a El Nacional.cat

“Juntsper” i Esquerra van a la seva.
Cada dia més. Amb estratègies diferents.

Partidistament diferents.

Lamento molt les bro-
metes i crítiques que s'-

han fet al VP @perearago-
nes per una foto en la qual surt amb Fai-
né. Crítica política, bé. Desgast sistemàtic,
mai. Sapigueu que al darrere de la foto hi
ha la responsabilitat que permetrà desti-
nar 30M€ a projectes socials i científics
molt importants.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Cuando los proyectos
políticos no son conse-

guibles mediante el voto
y se castiga al que trata de conseguirlos
de forma pacífica se generan incentivos
que llevan a cosas como lo de hoy. Es res-
ponsabilidad de quien tiene el proyec-
to no sucumbir a esos incentivos, pero
sorpresa poca.

@apuente

Una dada. El dispositiu
policial d'avui el coordi-

nava Antoni Antolín, nou
cap de l'Àrea Tècnica de Planificació i Dis-
positius. Va ser apartat de la direcció l'any
2012 per les càrregues del desallotja-
ment del 15-M a plaça Catalunya. Avui
s'estrenava de nou amb un gran dispo-
sitiu.

Amb tots els respectes
per a tothom: si no hi ha

direcció política, objec-
tius clars d’acció, articulació popular de
les mobilitzacions, sinceritat en els
plantejaments, valor per reconèixer
sense enganys on som i què està en joc,
i més estratègia que tàctica, no anem
enlloc. Enlloc.

@XavierAntich@albertmartnez@francescabad

Mercedes Vidal
La regidora de Mobilitat ha hagut de veu-
re com un centenar de veïns del Clot van
tallar divendres la Meridiana per protes-

tar contra la supressió de la línia 192 de
bus. Els veïns denuncien que aquesta 
línia és fonamental per a la gent gran. 

pàgina 7

CE Júpiter
Tot just acabem d’entrar al mes d’octu-

bre, però el primer equip del Júpiter 
encadena quatre partits sense guanyar i

necessita capgirar aquesta mala dinàmi-
ca com més aviat millor. El pròxim rep-
te dels gris-i-grana serà el CF Vilanova. 

pàgina 12

Gerardo Pisarello
Ahir es va posar en marxa a l’Eix Besòs

la moneda virtual REC, que neix per di-
namitzar el comerç de proximitat. Du-

rant la presentació de la moneda, el pri-
mer tinent d’alcalde va destacar que la

moneda afavorirà el comerç local. 
pàgina 10
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L’1-O, amb unes esfereïdores imat-
ges de la brutal repressió de les
forces de “l’ordre”, el fracàs de Ma-
riano Rajoy i Soraya Sáenz de San-
tamaria fou monumental. Hi va
haver urnes i paperetes. Un mira-
cle! Es van obrir escoles i pave-
llons, hi hagué una votació massiva
i els successius atacs informàtics
des dels serveis d’intel·ligència de
l’Estat van ser solucionats pels hac-
kers de la Generalitat amb una
gran eficàcia. D’aquí sorgí la re-
venja. Al matí la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional van actuar amb
“Acarnissament”, així amb majús-
cula. Amb una ira desmesurada.
No era normal l’empenta i la fúria
dels cossos de repressió, amb crits
i insults contra els pacífics votants
i membres de les meses. Sobreex-
citació a causa de què? Hi ha dife-
rents versions, difícilment demos-
trables, però el que sí que es podria
comprovar són les ordres dels su-
periors i comandaments. Qui les
va donar i amb quines instruc-
cions? Amb l’actual estat de la Jus-
tícia espanyola serà molt difícil que
algun jutge en vulgui treure l’en-
trellat. Ara és l’hora de les declara-
cions miserables. Jiménez de los
Cobos va declarar que ell només
era el coordinador de la seguretat
a Catalunya, que no tenia el co-
mandament. “Van actuar profes-
sionalment”, deia Enric Millo,
mentre el ministre Zoido encar-
regava 12.000 medalles per als
repressors. Ara, el sindicat Jusa-
pol fent una manifestació a Bar-
celona en homenatge als que van
atonyinar de valent la ciutada-
nia. En definitiva, qui tingui me-
mòria i dignitat  ha de cridar amb
tota la força dels seus pulmons:
Ni oblit, ni perdó! 

L’1-O
per Jordi Lleal 

L'escòria del món
per Francesc Reina 

L'escòria és allò que es queda al
fons de l'olla, un residu que cal
refregar amb el fregall. En el
món antic -i en aquest- s'usava
en sentit metafòric per descriu-
re criminals de la més baixa es-
tofa per oferir-los com a sacrifi-
cis humans. Per aplacar les fal-
ses deïtats es buscava algú entre
la púrria de la societat, un llar-
dós al qual no se’l trobaria a fal-
tar i que de tota manera tard o
d'hora sucumbiria.

Som l'escòria del món, deia
Pau de Tars als Corintis, al·lego-
ria vergonyosa dels llaços d'una
mare pàtria sense frontera: bom-
bolla de la construcció, polítiques
que miren cap a una altra banda,
pujada irracional de l'habitatge -
que ja no és un dret-, diners que
es compren a interès 0, bancs res-
catats amb milers de pisos...

La desil·lusió positiva tracta
de no creure en res i esperar en-
cara menys d'aquest capitalisme
màgic, per aquesta raó el món no
els vol, perquè van contra cor-
rent. La població sense llar se-
gueix sent qualificada de margi-
nal per una societat que desco-
neix el món dels afers interns,
pandèmia que acceptem que
avanci, per un grup de brètols i
potenciada, sens dubte, pel seu
elevat poder polític i el poder ad-
quisitiu de les seves influències.
No obstant això, les penalitats de
la gent senzilla són les que segu-
eixen acabant a la presó, un re-
trat despietat i alhora miseri-

cordiós de les febleses i caigudes
humanes amb epitafi inclòs,
mostrant pobreses, pecats i hor-
rors que revelen la tremolor acre
de les seves ànimes, la fulminant
fuetada que colpegen amb el
cor. L'esperança pels desempa-
rats, aquests lletjos desgrenyats,
consisteix a donar-los uns cops
d'ànim a l'espatlla i esperar dies
i dies al costat d'un arbre confiant
que arribin cuques de llum per
bombardejar la por de l'aban-
donament. La pobresa segueix
mostrant-nos un rostre d’infà-
mia; pot ser que aquí no sigui fam
però si és dolor. Caldrà seguir
movent els silencis per tal quan-
titat i qualitat de mentides d'a-
quells falsaris, i insistir a la gent
del carrer que no es cregui tan fà-
cilment les grans mentides, tot i
que gaudeixin de gran difusió.

Contra un exèrcit de pode-
rosos no hi ha mediació possible;
o tot o res. I aquesta massa d'es-
claus: obrers, sicaris, transporters
que troben una feina més rendi-
ble del que poden intentar bus-
car-se en un altre lloc, segueixen
tenint igualment els dos peus
plantats en la misèria, perpetu-
ant un sistema d'explotació i en-
riquiment en benefici d'uns pocs.

En el joc de la culpa sempre
perden els més febles, però, i
malgrat tot, les plataformes con-
tra els desnonaments han acon-
seguit reduir el 75% de llança-
ments en un any, escoltant pre-
guntes i recuperant paraules.

El restaurant Bellavista del Jardín del Norte, situat al carrer Enric
Granados de Barcelona i en el qual havia invertit el jugador del
Barça Leo Messi, tanca després de dos anys obert. Tot i això, l’es-

pai seguirà funcionant amb un altre model de negoci, ja que acollirà
activitats i actes privats com ara festes d’empresa o celebracions.

El cuiner Joan Roca, cap visible juntament amb els seus
dos germans del restaurant El Celler de Can Roca, ha re-
validat recentment el títol de Millor Xef del Món segons

els guardons The Best Chef Awards. El premi s’entrega a partir
de les votacions de 350 cuiners i gastrònoms d’arreu del món.

L’alcalde del PP del poble malagueny de Torrox ha fet unes de-
claracions del tot desafortunades després d’un crim masclista
que ha tingut lloc al seu poble. El batlle, en paraules a una

emissora local, va afirmar que el crim tenia una part positiva, ja que
el poble estava apareixent per primera vegada en mitjans estatals.

Sembla que a Espanya la nostàlgia franquista no se’n va.
Aquesta és la conclusió si ens fixem en les xifres de visites
del Valle de los Caídos del passat mes de setembre (53.000

persones). La xifra ha augmentat d’ençà que el govern de Pedro
Sánchez va decidir exhumar les restes del dictador Franco. 

Ciutadans ha suspès de militància un dels seus regidors de la
localitat d’Alcañiz (Teruel) després que, per defensar la lliber-
tat educativa i l’escola concertada, assegurés que “quan tenia

15 anys i la meva dona 13 o 14, ella anava amb uniforme de faldilla
i mai no m’ha excitat tant com en aquella època”. 

Vist al Twitter

@miquelmontanerm: Compungit per la
derrota del Reial Madrid contra el CSKA.
L’objectiu #turronesparaLopetegui se’n va
a la merda. 

@KasperJuul_0: Torra llança per lliure un
ultimàtum. Rufián se’n desmarca. Batet
(PSOE) ho aprofita. Algunes veus del PDe-
CAT també filtren el seu malestar.

#Ultimàtum

@Quimnuss: En Rato encara no era a la
presó? Al·lucina. Bravo per @X_net_ i
@15MpaRato. La maldat triomfa perquè la
gent bona no fa res.

#RatoAPresó #EnyorantRonaldo

El Júpiter encadena dos empats consecutius1

2 La Plata arriba a la Verneda: 
l’Handbol Sant Martí rep el Nava

El Bogatell i la Pionera, 
protagonistes de la Mercè

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

Agressió feixista a cinc joves 
al metro del Clot

3

4

5
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Sant Martí

URBANISME4“Ja n’hem tingut
prou d’hotels, de la gentrificació
i de posar el nostre barri al servei
del capital global i del turisme”.
Amb aquestes paraules expressen
diferents entitats veïnals, com
ara Ens Plantem, Taula Eix Pere
IV, Comissió d’Habitatge del Po-
blenou i l’Associació de Veïns i
Veïnes de Poblenou, el seu rebuig
a la construcció del que anome-
nen un “macrohotel” al carrer
Cristóbal de Moura, al barri de
Provençals del Poblenou.

L’hotel tindrà 14 plantes i, se-
gons aquestes entitats, es cons-
truirà a causa del nou eix verd, del
qual ja han començat les obres,
que ha d’unir els barrils del Po-
blenou i el Besòs. El nou eix verd,
afegeixen les entitats, “ha acon-
seguit atreure els fons d’inversors
que ara hi volen fer un hotel, be-
neficiant-se de l’espai públic que
hem pagat entre tots i totes”.

En un manifest publicat fa
pocs dies, les entitats asseguren

que la construcció d’aquest nou
hotel no hauria estat possible
“sense el pla urbanístic del 22@
i l’actual regulació del PEUAT, que
permet la construcció de nous ho-
tels en aquesta zona”.

“EXPULSIÓ DEL VEÏNAT”
En el mateix manifest aquestes
entitats reivindiquen que el Po-

blenou “segueixi sent un barri de
caràcter popular i treballador” i no
un lloc on el pla 22@ i els nous ho-
tels “canvien les dinàmiques del
barri i expulsen una part impor-
tant del veïnat”. 

Per últim, els firmants del
text exigeixen que s’esgotin totes
les vies legals per aturar la cons-
trucció d’aquest hotel.

L’hotel es construirà al carrer Cristóbal de Moura. Foto: Google Maps

Rebuig veïnal a un nou hotel 
a Provençals del Poblenou

» L’establiment tindrà 14 plantes i es farà al carrer Cristóbal de Moura
» Entitats denuncien que el nou eix verd “ha atret els fons inversors”

Els 238 pisos públics 
de les Glòries, més a prop

HABITATGE4El Ple municipal
de divendres passat va servir
per aprovar definitivament el
planejament urbanístic que ha
de permetre la construcció de
238 pisos d’habitatge protegit,
de lloguer públic i de compra as-
sequible, a la futura Illa de Glò-
ries. Els pisos estaran repartits
en quatre blocs.

La promoció d’aquests pisos
estarà situada en un solar de
30.000 metres quadrats ubicat
entre la Gran Via, el carrer Cas-
tillejos, la plaça de les Glòries i

un nou carrer que hi haurà a la
zona dels Encants.

El projecte es va definir a
través d’un concurs internacio-
nal que es va convocar el juny
del 2016. Hi va haver quatre
propostes guanyadores de qua-
tre grans estudis d’arquitectes,
que seran els responsables de li-
derar la construcció dels pisos.
Els pisos es faran amb materials
avançats que permeten acon-
seguir estalvi energètic. Es pre-
veu que les obres comencin a fi-
nals de l’any que ve.

POLÍTICA4“La meva decisió és
Barcelona. Venim a remoure
Barcelona i per això avui co-
menço convençut el procés per
optar a ser alcalde d’aquesta ciu-
tat”. Aquestes paraules les va
pronunciar Ernest Maragall  diu-
menge passat des del parc del
Clot, on en declaracions als mit-
jans va confirmar que vol ser l’al-
caldable d’ERC a la ciutat.

Durant la seva comparei-
xença Maragall, actual conse-
ller d’Exteriors de la Generalitat,

va admetre que havia estat el pre-
sident d’ERC, Oriol Junqueras,
qui li havia demanat personal-
ment que es presentés a les elec-
cions del pròxim mes de maig. 

Maragall, tal com ja va dir
l’anterior candidat republicà Al-
fred Bosch, també va deixar clar
que no contempla l’opció d’una
llista única –CUP a banda–i va
afirmar que el que cal fer és
“compartir els objectius que ens
uneixen, els compromisos d’ac-
ció, de decisió i de mirada cap en-

davant perquè el país avanci cap
a la república”. 

El veterà polític també va
admetre que la decisió d’accep-
tar la proposta de Junqueras no
havia estat fàcil per diferents
raons, entre les quals va citar la
seva edat (75 anys) i per les ga-
nes que tenia de seguir a la con-
selleria d’Exteriors. Per últim, va
afegir que la fórmula per guan-
yar és “sumar la dignitat, la his-
tòria, la trajectòria neta i el ple
compromís d’ERC.

Una imatge aèria de les Glòries. Foto: Ajuntament

Maragall fa el pas des del Clot

Homenatge |Antoni Gutiérrez Díaz ja té una placa a la Mar Bella
L’espigó de la Mar Bella llueix des de dissabte una placa en record del polític Antoni Gutiérrez
Díaz, més conegut com el Guti. Mort l’any 2006, el Guti va ser una de les grans cares de l’anti-

franquisme català. A la placa hi ha gravat el poema ‘Laberint’ que Joan Brossa li va dedicar. 



7 | 

líniasantmartí.cat4 d’octubre del 2018

Els veïns del Clot protesten per
la retirada de la línia 192 de bus

ASSOCIACIONISME4La ram-
bla de Prim es convertirà aquest
dissabte al matí en l’epicentre de
l’associacionisme del barri del
Besòs i el Maresme, ja que se ce-
lebrarà la novena edició de la
Mostra d’Entitats. Està previst
que una cinquantena d’asso-
ciacions participin en aquesta
trobada.

A banda de les carpes que
instal·laran  les entitats i els ser-
veis, a dos quarts d’11 comença-
ran les actuacions a l’escenari
amb un espectacle de màgia, a
càrrec del Mag Esparragow. Al-
tres propostes lúdiques del matí
seran la ballada gegantera (de la
mà de la Colla Besòs-Maresme)
o el vermut musical. També es
faran dues gimcanes.

Tot a punt per a la
Mostra d’Entitats
Besòs-Maresme

EQUIPAMENTS4A finals de la
setmana passada, l’Ajuntament
va anunciar que ja estan en
marxa les obres de remodelació
i d’ampliació de la nau Oliva Ar-
tés del Museu d’Història de
Barcelona. El projecte contem-
pla ampliar l’espai d’exposi-
cions d’aquesta zona del museu
i també la construcció d’un nou
espai polivalent, amb bar i altres
serveis.

El projecte s’emmarca en la
recuperació del patrimoni del
Poblenou (l’edifici està situat al
número 142 del carrer Espron-
ceda) i servirà perquè l’edifici
s’integri al conjunt del Parc Cen-
tral del Poblenou.

Les obres tenen un pressu-
post d’uns 2,3 milions d’euros i,
si els terminis es compleixen,
haurien d’estar acabades du-
rant la primavera de l’any 2019.

Rentat de cara al
Museu d’Història 
de Barcelona

MOBILITAT4La futura retirada
de la línia 192 de bus (deixarà de
funcionar durant aquesta tar-
dor) ha fet que els veïns del
Camp de l’Arpa del Clot hagin
sortit al carrer a protestar. Va ser
divendres passat, quan un cen-
tenar de persones es van con-
centrar a la cruïlla dels carrers
Mallorca i Muntanya contra la
imminent eliminació d’aquesta lí-
nia, que s’emmarca en la im-
plantació de la xarxa ortogonal
d’autobús que l’Ajuntament ha
desplegat en els darrers anys.

Els manifestants, convocats
per l’Associació de Veïnes i Veïns
del Clot-Camp de l’Arpa, van ta-

llar la Meridiana durant una
bona estona, mostrany pancartes
on s’hi podia llegir el lema “No eli-
mineu el 192, seria antisocial” i
van cridat consignes com “el 192
és del barri”. El president de l’as-
sociació, Miquel Catasús, va as-
segurar a Betevé que els veïns es-
tan “determinats i decidits a llui-
tar” per evitar l’eliminació de la lí-
nia i va anunciar que tenen pre-
vist continuar amb les mobilit-
zacions si no els asseguren que el
192 seguirà funcionant. 

Segons l’associació, tot i que
des de la regidoria de Mobilitat els
asseguren que els nous busos
V23 i V25 cobriran l’actual servei,

això no és així. De fet, l’entitat
considera que la línia és “fona-
mental per a la mobilitat de gent
gran i per a les persones amb mo-
bilitat reduïda en els seus des-
plaçaments a hospitals i CAPs” i
reclama al consistori que “facin
prevaldre els interessos socials
per sobre dels criteris de les bu-
rocràcies i els despatxos”.

EL 10-0, PLE DEL DISTRICTE
La polèmica, de fet, serà un dels
temes de la sessió plenària del di-
mecres de la setmana que ve.
L’associació espera rebre una
resposta després de la celebració
d’aquest Ple.Un moment de la protesta de divendres passat. Foto: Twitter (@ClotFede)

Sant Martí
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-

lunya i que compleixi una sèrie
de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la

conselleria d’Afers Socials i Fa-
mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en
81 milions d’euros

el pressupost 
destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 
el mercat laboral:
1.138 famílies ja

hi han tornat i han
sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia

Pàgines especials
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi
hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars

Pàgines especials
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Arriba una nova edició
del Garage Parc del Clot

MERCAT4El Parc del Clot acull
aquest dissabte una nova edició
del mercat Garge, un mercat de
segona mà amb peces d’artesania
i col·leccionisme que organitza el
col·lectiu On The Garagne.

La jornada arrencarà a les 10
del matí i s’allargarà fins a les
vuit del vespre. El públic també
trobarà una oferta que inclou
roba i menjar, tot a preus asse-
quibles. La gent també podrà
gaudir d’un vermut amb la mú-
sica dels punxadiscos del col·lec-
tiu Northern Clot. Posaran mú-

sica Elena La, Yvette Erre, Ma-
ria López, Eli Can’t Stop, Encarca
Crisol i Burns & De Faux. La pro-
gramació musical d’enguany
destaca pel fet que només seran
dones les encarregades de pun-
xar la música.

D’altra banda, dues setmanes
més tard, el 21 d’octubre, l’Ove-
lla Negra de Marina acollirà el
sisè aniversari del col·lectiu On
The Garage. Entre les 11 del
matí i les vuit del vespre s’orga-
nitzarà una nova edició del mer-
cat de segona mà.

ECONOMIA4El barri del Besòs
va estrenar ahir el REC (Recurs
Econòmic Ciutadà), la moneda
electrònica ciutadana que l’A-
juntament ha creat per tal d’afa-
vorir el comerç local i que s’ha de
convertir, tal com expliquen des
del mateix consistori, en una “al-
ternativa al sistema econòmic i
monetari globalitzat”.

La implementació del REC,
una promesa electoral de Barce-
lona En Comú, s’ha desplegat al
llarg de l’Eix Besòs, repartit en-
tre tres districtes (Sant Martí,
Sant Andreu i Nou Barris). La
moneda virtual ja es pot fer ser-
vir, a través d’una aplicació mò-
bil –de moment està disponible
per Android i aviat ho estarà per
iPhone– o d’una targeta,  en un

total de 86 comerços i parades de
mercats municipals d’un total
de 10 barris.  S’han posat en cir-
culació 40.000 euros.

EQUIVAL A L’EURO
Durant la presentació d’ahir, feta
al Mercat del Besòs, es van ex-
plicar les diferents característi-
ques de la moneda, que equival
sempre a l’euro. Els usuaris po-

dran escollir la quantitat que vo-
len canviar d’euros a recs un cop
hagin vinculat la seva targeta del
banc a l’aplicació.

El primer tinent d’alcalde, Ge-
rardo Pisarello, que va ser present
al Mercat del Besòs, va explicar
que l’objectiu d’aquesta moneda
virtual és “aconseguir fidelitzar els
clients amb el comerç local i evi-
tar la desertització dels barris”.

Una parada del mercat que accepta recs. Foto: Twitter (@RecBarcelona)

El Besòs estrena la moneda
electrònica ciutadana REC

Eix Clot | Torna el Targetó amb dos premis de 300 euros
Fins al 18 d’octubre l’Eix Clot ofereix la possibilitat de guanyar 600 euros en vals de compra

amb la campanya del Targetó. Per cada compra als comerços de l’eix es pot segellar una
targeta i un cop estigui ple (sis segells) s’entra en el sorteig de dos premis de 300 euros.

La moneda virtual ja 
es pot fer servir en un
total de 86 comerços 
i parades del mercat
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Se fue el verano, y lo ha hecho consigu-
iendo un record, el de manteros en las
playas y paseos marítimos de la ciudad.
Pero el fenómeno del top manta no es
estacional, ha venido con el consenti-
miento de la alcaldía Colau.

Los vecinos de la plaza Glòries bien
lo saben. La venta ilegal, el llamado
‘mercado de la miseria’, se instala como
punto de venta ambulante cerca del
Mercado de Los Encantes,  al lado de
los históricos ‘Encantes Viejos’.

Suciedad, productos sacados de la
basura, ruido, e inseguridad; es la des-
cripción de la situación de la Calle Dos de
Mayo los lunes, miércoles, viernes y sá-
bado, cuando decenas de vendedores
ambulantes ocupan las aceras. Corren si
se acerca una patrulla de Guardia Urbana,
pero vuelven en cuanto deja de haber pre-
sencia policial.

Durante las noches también hay un
mercadeo y venta ambulante ilegal, coc-
hes y furgonetas se concentran en este

punto de la Plaza Glorias y no solo impi-
den el descanso de los vecinos,  sino que
generan una sensación de inseguridad
que ya lleva mucho tiempo, y que con
Colau como alcaldesa se está afianzando. 

En definitiva, el gobierno de Colau,
no solo no toma medidas para acabar
con la falta de seguridad, los problemas
de convivencia, y la venta ambulante ile-

gal de la Plaza Glorias, sino que le resta
importancia al problema, alegando que
este ‘mercado de la miseria’ es una red
de ‘solidaridad’ que no responde a una
organización de mafias.

Pasividad, inacción, y dejadez de
Colau, que deja sin respuesta una vez
más las quejas de los vecinos de Sant
Martí.

Sant Martí
Un Sant Martí
més segur

La inseguretat, l’incivisme, la manca
de neteja i el creixement de la ocu-
pació il·legal d'habitatges i locals in-
dustrials van ser els temes que més
van sorgir en l'última audiència pú-
blica de Sant Martí i davant els
quals el regidor del districte, Josep
Maria Montaner no va tenir res-
posta. Mentrestant l’alcaldessa no
passa pel districte i els veïns conti-
nuen patint la manca d’habitatge
públic que va prometre Ada Colau
en un districte com el nostre, on hi
ha molts solars sense ús i que, en
molts casos, degraden els barris.

Els veïns de Sant Martí merei-
xen un tracte just i no sentir-se un
districte relegat per l’actual govern
municipal. Per aquest motiu, és ne-
cessari un canvi de gestió en l’A-
juntament que tingui en compte el
nostre districte, el recuperi per als
veïns i garanteixi la seguretat. 

El mercado de la miseria 
se instala en Glòries 

Manuel Gallardo
Conseller del PP al

districte de Sant Martí

Recuperemos la mejor Barcelona

@pp_bcn644 720 266

Segueix-nos: www.albertofernandez.com

www.ppcatalunya.com

/ppc.barcelona

La  palabra ‘orgullo’  es la que
más veces sale a relucir cuando
a un barcelonés se nos pregunta
sobre lo que sentimos por nues-
tra ciudad. Pero desde hace tres
años, Barcelona padece una
doble adversidad: su alcaldesa y
el independentismo. Ada Colau
quiere convertir el Ayuntamiento
en su comuna de populismo ex-
tremo, mientras que el indepen-
dentismo pretende que la ‘Casa
Gran’ sea un casal independen-
tista.  

Colau en su mandato ha ol-
vidado los barrios, que ahora se
manifiestan contra ella y ha igno-
rado a sus vecinos a los que
tanto decía que iba a escuchar.
Su política de vivienda y su pro-
puesta estrella es de cartón-pie-
dra, solo fachada. Continúan los
desahucios, incluso en viviendas
públicas, más de 3.000 al año,
los alquileres se han encarecido

un 20% en los últimos dos años
y más de 80 solares públicos si-
guen vacíos, pese que en ellos
se podrían construir 5.000 vi-
viendas sociales. 

La de Colau es una Barce-
lona hostil con los emprendedo-
res pero amigable con los
antisistema, okupas, incívicos,
manteros e inmigración irregular,
en la que, el turismo es malo, el
comercio injusto, la propiedad
sospechosa, la policía culpable
y que llena de trabas al tercer
sector social, que atiende a las
personas más vulnerables.

La ciudad fuera de la ley se
multiplica y la victimización
crece: uno de cada cuatro bar-
celoneses reconoce haber su-
frido un robo el último año,
mien tras la delincuencia se dis-
para un 20%. Problemas como
los narcopisos, el aumento de
robos en plena calle, el incivismo

en barrios, son una clara mues-
tra de que Ada Colau ha bajado
la guardia en seguridad, cuando
deberíamos ser una ciudad de
Ley y Ordenanzas, con firmeza
10 contra la delincuencia y tole-
rancia cero para  que los espa-
cios públicos sean de todos.   

No es momento de resig-
narse y menos de rendirse, sino
de movilizarse y de ilusionarse.
Barcelona es capital de Catalu-
nya y gran capital de España.
Epicentro de una gran región del
sur de Europa y del Mediterrá-
neo, y que tiene en sus lenguas,
catalán y castellano, un patrimo-
nio a preservar.  

Se ha de pasar de la ciudad
convulsa a la integradora; del
gobierno que gesticula a la efi-
caz gobernanza; del revanc-
hismo y la exclusión, a la
conciliación e integración; de la
Generalitat que niega a Barce-

lona, las inversiones, la financia-
ción y servicios que nos corres-
ponden, a un govern de Catalunya
que lo respete y respalde; de la
confrontación estéril con el Estado,
a una colaboración exigente; y de
la Barcelona en Común de Colau,
a la ciudad con sentido común.

Creo en una Barcelona líder
y referente en el ámbito social y
de atención a las personas, em-
presarial, cultural, docente, sani-
taria, de innovación y deportes.
Defendiendo sin complejos los
siguientes principios ideológicos
sólidos que deben ser aplicados

a la gestión municipal: la colabo-
ración pública-privada y la liber-
tad de elección en servicios, el
ejercicio de la autoridad y el de-
recho de propiedad y a la inicia-
tiva privada, que por ser social
es de interés público y apoyo a
las clases medias. Y es impres-
cindible una Barcelona que
ofrezca seguridad jurídica, sol-
vencia económica y estabilidad
institucional para atraer y desar-
rollar nuestro potencial y oportu-
nidades. Una ciudad en valores,
con sentido social y de ley, para
recuperar la mejor Barcelona.
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Esports
L’Handbol Sant Martí planta
cara però queda fora de la Copa

La festa no va ser del tot com-
pleta. L’Handbol Sant Martí va
quedar fora de la Copa del Rei en
la primera ronda dissabte passat,
sent eliminat pel BM Puerto Sa-
gunto (36-39). El partit, disputat
a la Verneda, va ser històric, ja
que era la primera vegada que el
conjunt lila disputava la compe-
tició del KO de l’handbol estatal.

Els dos equips ja s’havien vist
les cares durant la pretemporada
(de fet, fa menys d’un mes), de
manera que Lorenzo Rueda ha-
via pogut preparar el matx sabent
què podia esperar d’un equip
que la temporada passada juga-
va a l’ASOBAL.

El club va fer una crida a l’a-
fició per omplir la Verneda (dis-
sabte passat també es feia la pre-
sentació de tots els equips de la

base lila) i el pavelló va presentar
un aspecte envejable: ple de gom
a gom i amb un públic entregat i
donant alè al seu equip.

Ja sobre el parquet, els de la
Verneda veurien com els sagun-
tins començaven a dominar pràc-
ticament des del minut zero. Els

de Rueda, de fet, van trigar gai-
rebé quatre minuts a marcar el
primer gol, ja que en les prime-
res possessions no van trobar la
manera de trencar l’experimen-
tada defensa del conjunt valen-
cià. L’Handbol Sant Martí ho
provava de totes les maneres,
però el conjunt de Vicent Nogués
es va començar a trobar còmode
amb una renda favorable que os-
cil·lava entre els dos i els set

gols. La diferència al descans
seria de tres (16-19).

Després de passar pels vesti-
dors, però, la dinàmica no va
canviar; els de Rueda van acon-
seguir, en diverses ocasions, re-
tallar el seu desavantatge fins
als dos gols, però aleshores els vi-
sitants tornaven a disparar-se. El
conjunt lila va entrar a l’últim mi-
nut dos gols per sota dels valen-
cians, però amb la possessió per
al Puerto Sagunto, que no per-
donaria en l’atac definitiu.

VIATGE A ZARAUTZ
Ara, doncs, durant la resta de la
temporada el Sant Martí només
tindrà un repte: la Divisió d’Ho-
nor de Plata, una competició que
torna a posar-se en marxa aquest
cap de setmana després de l’atu-
rada per la Copa. L’equip lila ju-
garà el segon partit del curs a do-
micili, demà passat a dos quarts
de vuit a la pista del Zarautz, un
conjunt que també ha aconseguit
un punt en les dues primeres jor-
nades del campionat.

» El pavelló de la Verneda es va omplir de gom a gom dissabte passat
» Torna la Divisió de Plata: el conjunt lila visita a la pista del Zarautz

El Júpiter vol reaccionar en 
el partit contra el CF Vilanova

Després de dues de-
rrotes i dos empats
consecutius, el Jú-
piter vol reaccionar

i la primera oportunitat que tin-
drà per capgirar aquesta mala di-
nàmica serà aquest diumenge a
les 12 del migdia, quan els gris-
i-grana rebran la visita del CF Vi-
lanova i la Geltrú, un dels seus ri-
vals directes en la zona mitjana-
baixa de la classificació.

En aquestes primeres cinc
jornades del campionat, els d’À-
lex Martínez han anat de més a
menys, tot i que les dues darre-

res derrotes (contra les Borges
Blanques a la Verneda i en la vi-
sita de diumenge passat al camp
de la UD Viladecans) tenen un
denominador comú: han estat
per la mínima.

Després d’aquest enfronta-
ment contra el conjunt del Ga-
rraf, el conjunt de Martínez visi-
tarà Cornellà per jugar contra un
altre dels equips que ara mateix
suma els mateixos punts, la UE
Sant Ildefons. La resta de partits
del mes seran contra la Monta a
la Verneda i un desplaçament al
camp del CE Manresa.

El CN PobleNou s’exhibeix
contra la UER Montcada

A la tercera va ser la
vençuda. El primer
equip del CN Poble-
Nou va aconseguir el

primer triomf del curs dissabte
passat al camp de la Mar Bella en
un gran partit contra la UER
Montcada (29-3).

Igor Alexey Martínez va acon-
seguir el primer assaig del partit
al minut 10 i tot i que els visitants
van respondre sis minuts després
amb un punt de càstig, els po-
blenovins ja no tornarien a cedir
cap anotació més en una gran ac-
tuació de la defensa. Aitor Sán-

chez, Andy García, el capità Isaïes
Tàboas i Rubén Aznar van ser els
autors de les anotacions restants
del conjunt de Graham Smith,
que agafa aire després de les
dues primeres derrotes i amb
aquests punts escala fins a la se-
tena posició de la taula.

Els poblenovins jugaran el
partit de la quarta jornada del
grup B de la Divisió d’Honor B
demà passat a les cinc de la tar-
da al Baldiri Aleu contra el filial
de la Santboiana i s’aturaran fins
al dia 21, quan rebran la visita del
Tecnidex València. 

Bàsquet | El Grup Barna perd el primer derbi de la temporada
L’estrena a la Copa Catalunya es va saldar amb una derrota. El CB Grup Barna va perdre en

el primer derbi, diumenge passat a la Nau del Clot contra el Ciutat Vella (54-64). Els pròxims
reptes dels homes de Jordi Balagué seran la visita a Granollers i els matx contra els Lluïsos.

La jornada va servir per fer la presentació de tots els equips. Foto: ASME

Pau Arriaga
LA VERNEDA

La il·lusió del conjunt
lila no va ser suficient
per poder superar la
veterania dels visitants
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No t’ho perdis

Viu en línia

Llibres Teatre

Punt de no retorn (u98 Music, 2018) i
Punt de partida (u98 Music, 2018) són
els dos nous discos de Miquel Abras. El
músic de la Bisbal d'Empordà ha fet
una cosa inèdita fins a la data a casa
nostra: ha publicat dos àlbums amb un
dia de diferència. El primer és un disc
molt rocker, mentre que el segon és
més pausat i amb tocs acústics.

Música Pelis i sèries

Punt de no retorn / Punt de partida
Miquel Abras

L’hora de la música inusual
El Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet és una de les seus de

l’edició d’enguany del cicle de músiques inusuals OUT.SIDE
juntament amb l’Arts Santa Mònica i la Fàbrica de Creació Fa-

bra i Coats (Barcelona), el Centre d’Art la Panera (Lleida) i Lo
Pati-Centre d’Art Terres de l’Ebre (Amposta). El 20 d’octubre
aquest espai de l’Hospitalet acollirà el concert del duet Za!,

un grup que basa les seves actuacions en la improvisació di-
rigida amb signes visuals. Za! comptarà amb la col·laboració
de l'Escola Municipal de Música-Centre de les Arts de L'Hos-

pitalet, que també ha estat la seu d’un taller del grup. 

Vince Gilligan, creador de la sèrie BreakingBad, va ser el
protagonista de la darrera edició del Serielizados Fest.

El certamen audiovisual, que enguany va arribar a la
seva cinquena edició, es va celebrar a Barcelona entre

els dies 27 i 30 de setembre. Dins de la programació,
Gilligan va oferir una classe magistral a l’auditori de la
Facultat de Comunicació Blanquerna que va aplegar

estudiants i professionals del món del cinema, així
com seguidors de BreakingBad. Gilligan també va

participar en una xerrada amb el periodista Toni
Garcia Ramon que va començar amb un homenat-

ge al cinquè aniversari de l’emissió de l’últim capí-
tol de Breaking Bad.El creador d’aquesta sèrie tam-
bé és l’autor d’altres produccions d’èxit com Better
Call Saulo d’una trentena de capítols d’Expedient X.

El Serielizados Fest també va comptar amb altres
convidats com Erika Lust, creadora de X Confessions
The Webseries,o Nacho Carretero, autor de Fariña.

V I N C E  G I L L I G A N

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

Ser el creador de ‘Breaking Bad’
També és l’autor d’altres sèries com ‘Better Call Saul’

Famosos

Va participar al Serielizados Fest
Gilligan va oferir una classe magistral i una xerrada

Van celebrar una data especial
L’aniversari de l’últim capítol de ‘Breaking Bad’

QUÈ HA FET?

Una de les millors comèdies negres
que s’han pogut veure els darrers anys
a l’escena barcelonina. Pol López actua
magistralment com a desenterrador
de cadàvers que ha d’enfrontar el pas-
sat i els rumors del poble quan ha d’ex-
humar els ossos de la seva dona, a qui
alguns acusen d’haver matat.

A La Villarroel de Barcelona.

La calavera de Connemara
Iván Morales

Les relacions humanes entre amics,
amigues i parelles són les protagonis-
tes d’aquesta nova novel·la d’Àngels
Bassas, que reflexiona sobre els grans
temes de la vida com la cerca i la pèr-
dua de l’amor, el dol o la maternitat.

Un recull de 15 contes sobre les vi-
vències de quatre amigues arribades a
la quarantena. 

La vida té aquestes coses
Àngels Bassas

Arriba el desenllaç. La popular sèrie
The Walking Dead, una de les més po-
pulars dels darrers anys, encara la seva
darrera temporada. Rick Grimes i tota
la resta de supervivents de l’apocalipsi
zombie segueixen lluitant per intentar
reconstruir la civilització. Aquesta tem-
porada, a més, caldrà estar atents a les
disputes internes entre el grup.

The Walking Dead
Robert Kirkman i Frank Darabont

| Assassin’s Creed Odyssey
Ubisoft presenta una nova entrega de la seva gran saga. Tornarem

a entrar a l’Animus per viure aventures, en aquest cas a l’Antiga Grècia.
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DIMECRES 10 D’OCTUBRE
20:30 El director Sergi Pompermayer presenta

l’obra Blues, emmarcat en el cicle Ciutat
Oberta. Biennal de pensament. / Sala Beckett
- Obrador Internacional de Dramatúrgia.

TOTS ELS DILLUNS
19:00 La professora Carme Pastor s’encarrega,

des de fa unes setmanes, del taller Restau-
ració i pintura decorativa de mobles. El preu
de totes les sessions és de 65 euros. / Centre
Cívic Can Felipa - Poblenou.

TOTS ELS DIMARTS
18:30 Des de finals del mes passat, està en mar-

xa un taller de sevillanes i rumba que coor-
dina la profesora Eva Vaca. El curs s’allarga-
rà fins a finals del mes de novembre. / Cen-
tre Cívic Sant Martí.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Teixint barri, imatges i creacions de

la nostra és una mostra que posa l’accent en
les entitats del barri i la seva importància his-
tòrica al llarg dels anys. / Casal de Barri Ver-
neda.

TOTA LA QUINZENA
Matí-TardaDes d’abans-d’ahir ja es pot visitar

l’exposició anomenada Viatge a l'essència
de la pintura, de Jorge R. Pombo. La mostra
repassa el continu aprenentatge de l’artista
barceloní. / Fundació Privada Vila Casas.

TOTS ELS DISSABTES
12:00A partir del dia 6, el Casal de Barri Bac de

Roda - Poblenou farà sessions del taller Te-
atre en família cada dissabte al matí. / Casal
de Barri Bac de Roda - Poblenou.

TOTS ELS DILLUNS
17:30 Dansa salvatge és un laboratori de mo-

viment per a nens i nenes basat en la joia de
dansar. El taller s’allargarà fins a finals del mes
de novembre. Cal inscripció prèvia. / Centre
Cívic Can Felipa - Poblenou.

DIUMENGE 7 D’OCTUBRE
12:00 Partit de  futbol corresponent a la sise-

na jornada del grup 2 de Primera Catalana en-
tre el Júpiter i el CF Vilanova i la Geltrú. / Mu-
nicipal de la Verneda.

La companyia Pengim-Penjam pre-
senta l’espectacle El llop cantaire dels
tres porquets i la Caputxeta. / Biblioteca
Poblenou-Manuel Arranz.

Arriba ‘El llop cantaire dels 
tres porquets i la Caputxeta’

Avui 4 d’octubre a les 18:00

Aquesta tarda es posa en marxa un curs
de ioga kundalini, una disciplina
mil·lenària que ens ajudarà a despertar
l'energia vital. Cal inscripció prèvia. /
Centre Cívic del Besòs.

Es posa en marxa un 
curs de Ioga Kundalini
Avui 4 d’octubre a les 18:45

Una de les grans estrelles de la músi-
ca llatina actuarà aquest diumenge a
Razzmatazz. Interpretarà els seus
grans èxits, com Mayores o Sin pijama.
/ Sala Razzmatazz.

La californiana Becky G
ofereix un concert a Razz
Diumenge 7 d’octubre a les 21:00

Partit d’handbol corresponent a la
quarta jornada de la Divisió de Plata
entre l’Handbol Sant Martí i el Barça
B. / Pavelló de la Verneda.

L’Handbol Sant Martí
rep la visita del Barça B

Dissabte 13 d’octubre a les 19:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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