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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pau Massip
BARCELONA

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

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

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

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

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

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

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La lupa

per @ModernetdeMerda

Sou independència pura

Permeteu-me que us sigui sincer: he
conegut poca gent tan independentista
com vosaltres. Us ho dic amb el cor i
l'admiració a la mà. Per més que hi
penso, tots els noms que em vénen al
cap són de persones amb una ànima
menys independentista que la vostra.
Excel·lents persones, n'es-
tic segur, però no tan
amants de llibertat abso-
luta. Bé, deuen ser-ho a la
seva manera, no ho poso
en dubte, però aquella es-
purna d'heroïcitat que te-
niu vosaltres als ulls no
l'he vista mai abans a ningú.

Sou el compromís extrem, la co-
herència personificada i la viva imat-
ge del coratge. Creieu-me si us dic que
totes les grans lluites pels drets i les lli-
bertats que s'han jugat al món han vol-
gut tenir persones impecables al cap-
davant. No sempre les han tingut, i per
això no sempre s'han guanyat totes les

batalles. Però, per un cop a la vida, la
sort ha caigut de la banda d'aquest po-
ble nostre mesell i perdedor, i podem
dir amb orgull que us tenim, i que us
tenim allà davant, al Parlament, al Go-
vern, ferms, intactes, determinats,
sòlids.

Gràcies per ser-hi. Per tenir un
cor pur i net, lliure de temptacions au-
tonomistes. Per l'ancestral tradició in-
dependentista que us corre per les
venes, per les sigles. Per aquesta va-
lentia que us inunda les entranyes i que
us atorga una autoritat moral que cap
de nosaltres podrem mai qüestionar, ni
volem fer-ho, ni ens ho perdonaríem,

perquè sabem que -a diferència de
vosaltres- som prudents i no estem fets
per assumir segons quins riscos.

I, sobretot, gràcies per tanta digni-
tat. Ens representeu, sou part d'aquell
1 d'octubre, en sou la continuació lògi-
ca, el simbolitzeu i l'apliqueu amb els

nostres vots. Sabem perfec-
tament que sense vosaltres
no seríem on som, més a
prop que mai -malgrat tot,
sí- d'un projecte que ens
semblava que seria impos-
sible pels segles dels segles.

Dit això. ¿Podeu, si us
plau, deixar de gesticular i explicar-nos
quina és la vostra estratègia de cara als
pròxims mesos o anys per aconseguir
alguna cosa amb cara i ulls? No patiu
per la vostra reputació independentis-
ta. Quedarà intacta, no tingueu por. Ni
un bri de dubte sobre les vostres in-
tencions. Però parleu-nos, uns i altres,
com si fóssim adults. Gràcies.

Parleu-nos, uns i altres, com si fóssim
adults: quina és la vostra estratègia
de cara als pròxims mesos o anys?

Missatge de Jordi Cui-
xart des de Lledoners:

No vull sortir ràpid de la
presó, sinó amb dignitat. Acusarem
l’Estat espanyol de vulnerar drets fo-
namentals i mentir al costat de l'ex-
trema dreta. El judici serà un punt
d’inflexió en el camí cap a la Repúbli-
ca catalana.

Recordo: el president
Companys, lleial a la

República, va ser con-
demnat pels rebels (alçats pública-
ment i violentament, ells sí) per re-
bel·lió militar, en judici sumaríssim,
prèvia detenció il·legal i posterior afu-
sellament.  Qui ha de reflexionar què,
Miquel Iceta?

@JoanQueralt

Miro la prensa. Los his-
toriadores dicen que lo

de Casado y América es la
misma mentira que contaba el fran-
quismo. Tejero estuvo en un acto de la
Guardia Civil. Billy el Niño en uno de la
Policía. Vox ocupando titulares. Pero sí,
a los fachas los ha despertado el inde-
pendentismo.

Ves que la manera de
trobar el desllorigador

del desori actual no sigui
delegar la negociació d'una estratègia
única en persones que han demostrat
ser valentes i sensates a parts iguals,
i més compromeses amb el país que
amb la seva preferència política par-
tidista.

@eduardvoltas@Hidroboy83@jcuixart

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

TMB
TMB i l’Ajuntament han fet marxa enre-

re en la seva intenció d’eliminar el bus
192 i han presentat una proposta que

manté parcialment la línia. Els veïns del
Clot-Camp de l’Arpa, però, ja han deixat

clar que volen que es mantingui tota. 
pàgina 6

Handbol Sant Martí
Després de tres jornades de lliga i una
eliminatòria de Copa, l’Handbol Sant

Martí va poder celebrar la primera 
victòria del curs el passat dia 13 contra

el Barça B. El triomf ha de servir per 
donar confiança al conjunt lila.

pàgina 11

Escena Poblenou
El Festival Escena Poblenou ha tornat a

demostrar que és una de les propostes
culturals i artístiques més interessants

que es fan actualment a la ciutat. En-
guany ha reivindicat amb força el paper

de les dones en el món de la creació. 
pàgina 6
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Entrevista

Del  1987 al 1999 i del 2003
fins ara com a regidor, més
quatre anys de diputat.

Ha arribat l’hora de l’adéu?
Jo tinc una màxima que és que tots
som necessaris però ningú és im-
prescindible. A partir d’aquí, el que
és important és l’empenta, la il·lu-
sió i el compromís. El nostre grup
municipal ha presentat el 70% d’i-
niciatives de l’oposició: som ple-
nament operatius. Però hi haurà un
moment que el PP obrirà el procés
de selecció de candidat i segur
que la persona que es decideixi serà
la millor per a Barcelona. 

Quan es farà aquest procés?
Espero que es resolgui aquesta
mateixa tardor. De moment no hi ha
res decidit malgrat que queden sis
mesos per a la convocatòria de les
eleccions i vuit per a la seva cele-
bració. No només la política muni-
cipal és canviant, sinó la política en
general, perquè encara hi ha dub-
tes sobre si hi haurà eleccions ca-
talanes o generals abans de les
municipals. Els calendaris electorals
són molt modulables i, fins i tot, en
els partits que havien designat can-
didats s’han produït renúncies. De
fet, no descarto que n’hi hagi més.

El panorama actual és incert, sens
dubte.
Hi ha partits que tenen massa pres-
sa en ‘electoralitzar’ la política mu-
nicipal i jo considero que encara hi
ha temps per treballar per Barcelo-
na des de l’Ajuntament. 

Un cop confirmada la candida-
tura de Manuel Valls, Pablo Ca-
sado va dir que el PP no es pot
permetre no tenir una candida-
tura pròpia i va parlar d’una llis-
ta “potent”.  Sembla clar que hi
haurà renovació...
La llista serà potentíssima. 

I això passa per la renovació, no?
Renovació, canvis... El més important
és presentar la millor llista, que vol
dir que serà potent. El que està clar
és que el PP és una opció nítida de
centredreta, amb projecte per a
Barcelona, amb trajectòria barcelo-
nina i amb compromís. Hi ha un es-
pai que nosaltres hem de cobrir. 

Betevé ha publicat que el partit ha
fet una enquesta interna on pre-
gunta per les preferències sobre
possibles candidats: Andrea Levy,
Dolors Montserrat, Joan López
Alegre i Esperanza García. Sembla
clar que se’l rellevarà...
Potser no sóc en aquesta enquesta
perquè ja em coneixen o perquè ja
fa temps que he transmès una de-
cisió personal...

I no ens la dirà?
No, perquè si no ja tenim el debat
tancat. I tot plegat és molt can-
viant, a banda que hi ha més noms. 

Ens en pot dir algun més?
Bé... N’hi ha d’altres. És que això de
fer enquestes el PP ho ha fet a totes
les grans capitals d’Espanya. 

Remarcava que el PP té perfil
propi. De  Valls  ha recordat que es
descriu com “un home d’esquerres
obert al catalanisme”. Creu que no
pot representar bé el constitu-
cionalisme?
Ell es defineix així i jo ho respecto,
però nosaltres tenim una trajectò-
ria i la nostra carta de presentació no
depèn d’altres candidatures. 

No creu que seria millor per a l’u-
nionisme anar en una sola can-
didatura a les eleccions?
En política dos més dos mai no són

quatre. El que hi ha d’haver són es-
pais que puguin ser coberts amb
projectes propis. 

Tot i això, algunes enquestes au-
guren molt mals resultats al PP si
es presenta sol. Fins i tot podrien
quedar fora del consistori.
El que hem de fer és invertir aques-
tes enquestes, que són d’abans de
l’estiu. Les mateixes enquestes tam-
bé deien que alguns perfils del PP es-
taven molt millor valorats que la
marca del partit.

Podrien acabar fent com Xavier
García Albiol a Badalona, que
amaga les sigles del PP?
Nosaltres som el PP de Barcelona.
Mai no hem amagat les sigles per-
què tenim un projecte molt clar. El
nostre compromís és amb Barcelo-
na, una ciutat que uneix allò que la
independència separa. Els projectes
de ciutat no estan vinculats als sen-
timents de pertinença.

Parlant de projectes de ciutat, fa
uns dies deia que Colau és cul-
pable de “l’incivisme, la insegu-
retat i la immundícia” que veu a
Barcelona. Creu que la ciutadania
també té aquesta percepció?
Sí. La té i la pateix. I la prova és que
cada vegada hi ha més delictes a Bar-
celona. Ho diuen les xifres de la Jun-
ta Local de Seguretat, del Consell de
Seguretat Urbana i del Ministeri de
l’Interior. Per fi Colau ha començat a
reconèixer el problema, perquè
mentre no el reconeixes és difícil que
el puguis resoldre. La situació és greu
perquè Colau va abaixar la guàrdia
en seguretat. A més, ara ens trobem
que els barcelonins denuncien
menys per desànim. I, a banda, l’A-
juntament no fa pública l’enquesta
de victimització. Per què serà?

La recepta del PP per canviar aques-
ta tendència és més mà dura po-
licial?
Bé, policial no, de govern. El que ne-
cessitem és Guàrdia Urbana i Mos-
sos d’Esquadra. Amb Colau s’han re-

duït els efectius de la Guàrdia Ur-
bana perquè no s’han cobert totes
les places de reposició que la llei
permet.  Pel que fa a la ràtio de Mos-
sos d’Esquadra, n’hi hauria d’haver
4.000 de desplegats i n’hi ha només
3.000. 

El resum seria que a Barcelona fal-
ta policia, doncs?
Falta policia, falta fermesa per part
del govern municipal a l’hora d’exi-
gir el compliment de les normes...

Què insinua, que l’actual govern
no se les creu, les normes?
No se’n creu moltes ni les aplica. Per
exemple, amb el top manta i altres
activitats irregulars a la via pública.
Qualsevol barceloní que no res-
pecta una ordenança és sancionat,
però hi ha altres activitats que no es
persegueixen. Amb una resposta so-
cial, que hi ha de ser, no s’acaba amb
la delinqüència. A Barcelona hi ha un
greu problema de seguretat i un
efecte crida per una sèrie d’activitats
que contribueixen al deteriorament
de la convivència i el civisme: el top
manta, els campaments...

Parlem d’un altre tema important.
L’actual model turístic s’ha de
reinventar o pot donar més de si?
Cap on ha d’anar la proposta tu-
rística que ofereixi Barcelona?
Hem d’atreure el turisme que ens

interessa. Un turisme de qualitat,
que respecti la ciutat i que ens
deixi diners. Hem de ser egoistes
per atreure el turisme que ens con-
vé. I en aquest turisme se li han de
posar facilitats i no traves, com les
famoses moratòries de Colau.  

Un turisme més elitista, per dir-ho
d’alguna manera?
No, no. Un turisme cívic, cultural, fa-
miliar i que deixi diners. O un tu-
risme que no deixi tants diners
però que respecti la ciutat. La qües-
tió és que el turisme, que és una
oportunitat i genera 100.000 llocs
de treball, s’ha acabat convertint en
un problema per la gestió equivo-
cada de l’Ajuntament. 

Per acabar li volíem preguntar per
l’oficina que van obrir per donar
suport jurídic a les persones que
retiren llaços grocs. Com està
funcionant?
Hem rebut consultes sobre si hi
podia haver algun tipus de penalit-
zació per retirar els llaços. La millor
defensa que té aquesta oficina és la
inacció de la Generalitat, que final-
ment no ha donat instruccions als
Mossos perquè actuïn.

Li agrada que es retirin llaços?
A mi el que no m’agrada és que
se’n posin a l’espai públic. En aquest
àmbit hi ha d’haver neutralitat.

“La llista del PP per a les
eleccions municipals
serà potentíssima”

Alberto Fernández Díaz / President del grup municipal del PP

Alberto Fernández Díaz ens atén quan falten vuit mesos per a les eleccions 
municipals. El PP encara no té candidat confirmat a l’alcaldia, però fa temps que 
el seu relleu és més que un rumor. Tot i que no ho confirma del tot, de les seves 

paraules es desprèn la sensació que està a punt de tancar una etapa política.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

Perfil | La política com a estil de vida
Fernández Díaz es mostra afable al llarg de l’entrevista. És un home que ha dedicat tres dèca-

des al PP i reconeix que la política municipal desgasta. Vol moltes hores, i no tothom hi està
disposat. Motorista empedreït, diu que li agradaria tenir més temps per a la seva afició. 

“Tinc una màxima:
tots som necessaris
però ningú és
imprescindible”

Els semàfors
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Sant Martí

“Aquesta proposta és una autèn-
tica retallada en una línia que, per
les seves característiques i usuaris,
és un veritable servei social”.
Aquesta és la contundent opinió
dels veïns del Clot i el Camp de
l’Arpa que lluiten per salvar la lí-
nia 192 del bus  sobre la nova pro-
posta que l’Ajuntament i TMB els
va presentar el 10 d’octubre, du-
rant el Ple del Districte, per mirar
de satisfer les seves demandes.

La rectificació municipal, que
implicava fer marxa enrere en
l’eliminació de la línia i apostar
perquè el 192 mantingués part del
seu recorregut, continua sense
satisfer uns veïns que a principis
de mes ja es van manifestar. Els
veïns, doncs, lamenten que la
proposta actual “és deixar la línia
amb un autobús que vagi només

de l'Hospital de Sant Pau al carrer
Aragó” i critiquen que es continua
apostant per “eliminar tot el re-
corregut fins al CAP de Lope de
Vega i el Poblenou”.  Els afectats
deixen clar que no poden accep-
tar una proposta que també “dei-
xaria part de la GranVia sense cap
autobús vertical en 900 metres”. 

“SEGUIREM PROTESTANT”
En declaracions a Línia Sant
Martí, el president de l’Associació
de Veïns i Veïnes del Clot-Camp de
l’Arpa, Miquel Catasús, afirma

que “seguirem protestant fins que
aconseguim que es garanteixi que
el 192 no es tocarà”. Catasús de-
fensa que la reivindicació veïnal
“no és cap caprici perquè nosaltres
defensem la xarxa ortogonal i
hem acceptat la desaparició d’al-
tres línies, però el que no pot ser
és que tot el nucli antic del barri es
quedi sense bus”.

De fet, els veïns van complir
la seva promesa el passat dia 19,
quan van tornar a sortir al carrer
per defensar un bus que per ells
és imprescindible.

Els veïns van fer sentir la seva veu en l’últim Ple. Foto: Twitter (@cescgalietti)

Els veïns rebutgen els canvis al
bus 192 presentats pel consistori

L’Escena Poblenou tanca cinc
dies amb protagonisme femení

CULTURA4El Festival Escena
Poblenou va tancar el dia 21 la
seva edició d’enguany, que va te-
nir com a protagonistes les do-
nes creadores.

Durant el primer dia la pro-
gramació va servir per analitzar
la visibilitat i la presència de les
dones en el món de la creació en
un debat conduït per la perio-
dista Júlia Bertran on van par-
ticipar les comunicadores i acti-
vistes Bel Olid i Miriam Hatibi.
Els següents dies el públic va po-
der gaudir d’una programació
amb propostes pensades, inter-
pretades i dirigides per dones.
Algunes de les més destacades

van ser ‘Màtria’, de Carla Rovi-
ra; ‘Realitats Avançades 2’, de Si-
mona Levi o ‘Zen x Zen’, de Jo-
ana Brabo. 

També es van presentar pe-
ces que giren al voltant de la
dona, com ‘La Bugada de La-
buena Compañía’ o ‘Las Muchas
de Mariantònia Oliver’. Un altre
dels espectacles més destacats
va ser el de ‘Veus entre murs’, un
espectacle Ada Vilaró, Josep
Perelló i Open Systems de la
Universitat de Barcelona que es
va fer a dins dels murs  de la pre-
só de Wad-Ras i que va comp-
tar amb l’actuació musical de
Clara Peya i Lídia Pujol.

Colau escolta les peticions 
i queixes dels poblenovins

PARTICIPACIÓ4L’alcaldessa
Ada Colau va visitar l’antiga fà-
brica de Ca l’Alier el passat 5
d’octubre per mantenir una tro-
bada amb els veïns del Poblenou,
tal com ha anat fet durant el seu
mandat arreu dels barris.

Durant l’acte, que va tenir
una gran participació –gairebé
200 persones–, diversos veïns
van exposar les seves queixes i
peticions. Alguns dels temes que
van generar més debat van ser
els que estan relacionats amb
l’habitatge i la mobilitat. Sobre
habitatge, la principal preocu-

pació que es va veure entre els
veïns és la de les dificultats que
tenen molts veïns a causa dels
preus actuals del mercat de llo-
guer. Pel que fa a la mobilitat,  la
polèmica amb la línia 192 va ser
la qüestió que va generar més
debat. El turisme també va ser
una altra qüestió que es va trac-
tar i diversos veïns van mostrar
pancartes contra el projecte d’un
nou hotel al barri. Altres cartells
que també es van veure van ser
els dels veïns del barri del Ma-
resme per denunciar la presèn-
cia d’amiant en diferents solars.

Manolo García, nascut al
Poblenou, guanya un Ondas

PREMIS4El jurat de la 65a edició
dels Premis Ondas va anunciar el
17 d’octubre que el cantant Ma-
nolo García, nascut al Poblenou,
és el guanyador del guardó en la
categoria de trajectòria musical
per la seva carrera de quatre dè-
cades. Els premis s’entregaran el
14 de novembre al Liceu.

El jurat ha destacat que la
trajectòria de García inclou “dife-
rents etapes notables en les quals
la seva lírica i estil mestís, inte-

grador i únic, són part ja de la his-
tòria més brillant de la música a
Espanya”. Un altre dels motius va-
lorats pel jurat ha estat “el procés
creatiu” del músic del Poblenou,
que és “el reflex d'un artista que
deixa fluir el seu art més personal”.
Per últim, també se li reconeix a
García haver estat capaç “d'inte-
grar com pocs tons flamencs i el
pop en diferents vessants, que l'-
han convertit en un referent per a
altres grans artistes".

Passatge Trullàs | Els veïns reivindiquen la gestió comunitària 
Els veïns del passatge Trullàs, l’AVV de Bogatell i la Taula Eix Pere IV han denunciat 

recentment que el model de gestió comunitària d’aquest carrer s’ha vist “coartat” en els 
darrers mesos per “interferències de l’Ajuntament” després de la retirada d’una alzina.

Albert Ribas
EL CLOT

» Diuen que la nova proposta de TMB és una “autèntica retallada”
» L’Ajuntament havia rectificat i aposta per mantenir part del recorregut
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Els veïns eviten el desnonament
d’una dona de 75 anys

EQUIPAMENTS4El futur del
Palo Alto, que l’Ajuntament està
dissenyant des de fa temps per
tenir el nou projecte a punt un
cop s’acabi l’actual concessió, ja
està encarrilat. 

El conseller tècnic del Dis-
tricte, Marc Andreu, va explicar
durant el Ple del 10 d’octubre
que l’actual govern municipal
preveu una concessió de 15 anys
d’un 45% del seu espai per a la
residència d’empreses (un 30%
del sector artístic i del disseny i
un 15% a la generació d’una in-
cubadora empresarial lligada a
aquests sectors). D’altra banda,
el 55% de l’espai serà de gestió
municipal “destinats a projectes
comunitaris artístics i culturals
amb les entitats dels barris”.

El nou Palo Alto:
55% públic,
45% privat

ATENEUS4L’Ateneu Popular la
Flor de Maig va celebrar el pas-
sat 20 d’octubre la festa d’inau-
guració de la seva nova etapa un
cop feta la rehabilitació de l’edi-
fici, que va acabar fa cinc mesos.

Al llarg del matí es van fer di-
ferents actes, com ara una visi-
ta teatralitzada, jocs infantils,
una ballada de gegants, un ver-
mut i una paella popular. La
festa va continuar a la tarda
amb la presentació del mapa
social del Poblenou, per part de
la Taula Eix Pere IV, l’acte cen-
tral, la ballada de bèsties i dracs,
el sopar popular i els concerts.

En paral·lel la Flor de Maig
ha posat en marxa des de fa
unes setmanes una campanya
de recollida de diners per fi-
nançar els projectes que porta a
terme. De moment ja han re-
captat 5.500 euros.

La Flor de Maig
celebra l’inici
de la nova etapa

HABITATGE4Una seixantena
de veïns del Poblenou van acon-
seguir evitar el passat dia 18
d’octubre el desnonament d’u-
na dona de 75 anys que viu
sola al carrer del Doctor True-
ta, al Poblenou.

El desnonament estava pre-
vist que es fes a primera hora
del matí però la concentració
veïnal a davant de l’edifici va
aconseguir que la dona, l’A-
maia, es pugui quedar de mo-
ment a casa seva. 

A la dona se li va acabar el
contracte de lloguer el passat
mes de febrer i, tal com van ex-
plicar des de la plataforma veï-

nal Ens Plantem, els nous pro-
pietaris del pis   –els fills del fins
ara propietari han heretat l’im-
moble– no li han donat l’opció
de renovar. De fet, la dona, que

fa 20 anys que viu al número
166 del Doctor Trueta i actual-
ment pagava 500 euros de llo-
guer, té un pis social assignat

però encara falten uns mesos
perquè s’hi pugui traslladar.

“CAS NO AÏLLAT”
Des de la Comissió d’Habitatge
del Poblenou, una de les entitats
del barri que lluita pel dret a
l’habitatge, denuncien que “els
casos com els de l’Amàlia no són
aïllats, ja que cada cop més
veïns es veuen afectats per
aquest tipus de pràctiques abu-
sives amb les propietats im-
mobiliàries”. L’entitat demana
que se li concedeixi a la dona
uns mesos de marge i lamenten
que els propietaris del pis no li
donessin una pròrroga.L’Amaia, de vermell, fa 20 anys que viu al pis. Foto: Twitter (@habitatgep9)

La dona té assignat
un pis de lloguer social
però encara ha
d’esperar uns mesos
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La FAVB i diferents associacions de veïns tornen a exigir progressos en el transport

Clam veïnal pel metro
MOBILITAT/ A principis del passat mes de
setembre es va resoldre una de les de-
mandes històriques pel que fa a la mobi-
litat a la ciutat: l’arribada del metro al barri
santsenc de la Marina (amb dues esta-
cions, Foc i Foneria, de l’L10 Sud). Ara bé,
les entitats veïnals no ho consideren sufi-
cient i continuen reclamant millores per a
l’actual xarxa d’aquest transport públic.

En aquest sentit, el passat dimarts 2
d’octubre, la FAVB va publicar un comuni-
cat en el qual exigia, un cop més, “el des-
bloqueig de la xarxa”, és a dir, una sèrie de
reivindicacions que la federació considera
que són urgents i necessàries. La FAVB ja
les havia traslladat als representants de
l’Àrea de Mobilitat del Departament de
Territori de la Generalitat en una de les da-
rreres trobades que van mantenir amb l’e-
xecutiu, que segons expliquen va ser a
finals del mes de juliol. En aquesta reunió,
els representants veïnals van “reiterar la
indignació, el cansament i la necessitat de
resoldre aquests temes pendents”.

En concret, les demandes que van
traslladar als responsables de Territori van
ser la necessitat de completar el projecte
de la línia L9 (unint els ramals Nord i Sud i
permetent totes les connexions previstes
amb la resta de línies), la connexió de les
línies L1 i L9 amb l’L4, entre les estacions
de La Pau (Sant Martí) i La Sagrera (Sant
Andreu) i, per últim, la connexió de les lí-
nies L5 i L1 entre Trinitat Vella (Sant An-
dreu) i Trinitat Nova (Nou Barris).

La FAVB apunta que en els tres casos
bona part de l’obra (túnels i estacions) ja
està feta, de manera que cal accelerar la

recta final i la seva finalització, perquè su-
posaran una millora substancial per al
transport públic de la ciutat. 

Tot i això, malgrat assegurar que bona
part de les infraestructures estan molt
avançades, consideren que el projecte està
“aturat” i reiteren que acabar l’L9 i millorar
la xarxa actual de metro és “una necessitat
social i ambiental fonamental” i que ha
estat “bloquejada massa temps”. El comu-
nicat s’acaba celebrant que el metro hagi
arribat per fi a la Zona Franca, però que
això ha de tenir continuïtat amb l’execució

de la resta de les millores. Per últim, des de
la FAVB fan una nova crida als responsables
de la Generalitat i a la resta de polítics que
treballin de veritat per desencallar el tema.

RESPOSTA DEL GOVERN
En aquest sentit, la Generalitat assegura
que la culminació de l’L9 depèn d’un crè-
dit del Banc Europeu d’Inversions (BEI) de
740 milions d’euros, i que aquesta serà la
inversió prioritària. D’aquesta manera, el
Govern assegura que els altres dos pro-
jectes es posaran en marxa quan aquesta
ja sigui una sola línia.

MANIFESTACIÓ/ Aprofitant la celebració del Dia Mundial
del Turisme, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) va organitzar el dia 27 de setembre una manifestació
per expressar que en aquest data “no hi ha res a celebrar”.
Els manifestants, una mica més d’un centenar, van començar
el seu recorregut des de la plaça Catalunya.

La protesta, que va consistir en una marxa simbòlica que
representava l’enterrament d’un Bus Turístic, es va dirigir
fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants van acabar
el seu recorregut. Es van poder veure pancartes a favor del
decreixement turístic o contràries a les plataformes de llo-
guer de pisos turístics com Airbnb.

Des de l’ABTS afirmen que el turisme és “una indústria
extractiva de les més contaminants, basada en l’acumulació
per despossessió i que provoca terribles i creixents des-
igualtats, mentre els llocs de treball que genera es de-
mostren cada dia més precaris, injustos i explotadors”. Els
integrants de la plataforma veïnal recorden que “fa anys que
poblacions locals i moviments socials de diversos indrets
denunciem públicament els danys que la indústria turís-
tica provoca per tal de continuar lucrant-se i expandint-se”.

El mateix dia va haver-hi reivindicacions de la Xarxa del
Sud d’Europa davant la Turistització (SET), i van sortir al ca-
rrer veïns de Sevilla, Màlaga, Malta, Girona o Venècia.

Enèsima protesta al centre de 
la ciutat contra el turisme massiu TURISME/ “Ja n’hem tingut prou d’hotels, de la gentrificació

i de posar el barri al servei del capital global i del turisme”.
Amb aquestes paraules, les entitats veïnals del barri de Pro-
vençals del Poblenou expressen el seu rebuig a la construcció
del que anomenen un “macrohotel” al carrer Cristóbal de
Moura.

L’hotel tindrà 14 plantes i, segons aquestes entitats, es
construirà a causa del nou eix verd, del qual ja han començat
les obres, que ha d’unir els barris del Poblenou i el Besòs.
L’eix verd, afegeixen, “ha aconseguit atreure els fons inver-
sors que ara hi volen fer un hotel, beneficiant- se de l’espai
públic que hem pagat entre tots i totes”.  En un manifest pu-
blicat fa pocs dies, les entitats asseguren que la construc-
ció d’aquest nou hotel no hauria estat possible “sense el pla
urbanístic del 22@ i l’actual regulació del PEUAT, que per-
met la construcció de nous hotels en aquesta zona”.

‘No’ dels veïns a un hotel 
a Provençals del Poblenou

veïns en línia

L’arribada de l’L10 
a la Zona Franca és 

una bona notícia, però 
volen més millores 

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona
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HISTÒRIA/ L’antic camp de softbol, al peu
de l’accés al Jardí Botànic, va ser l’escenari,
el passat diumenge 7 d’octubre, d’una tro-
bada de veïns que van viure als barris de
barraques d’aquesta muntanya i d’altres
punts de la ciutat. La jornada es va orga-
nitzar amb motiu del 50è aniversari del
trasllat més nombrós que es va fer entre
1967 i 1968 als barris de nova creació.

Els participants van començar a arribar
a les 10 del matí i una hora més tard la
banda La Joia de Montjuïc va voler sumar-
se a l’homenatge amb una actuació musi-
cal. Després d’aquesta, representants dels
ajuntaments de Barcelona, Badalona, el Prat
i Sant Boi i bona part d’aquests mateixos
veïns van fer els parlaments institucionals.
Les últimes activitats programades abans

del dinar popular de germanor van ser un
ball, una visita guiada al Jardí Botànic, la
projecció del documental Será tu tierra i una
nova actuació de la Joia de Montjuïc.

Ja a la tarda, els assistents van poder
gaudir del grup de teatre Katalaska de Ba-
dalona i dels grups de ball de la Casa de
Cadis de Sant Boi i de hip-hop de l’Associa-
ció de Veïns del barri de Sant Cosme de
Santa Coloma de Gramenet.

30.000 VEÏNS
El fenomen va arribar a tenir unes grans di-
mensions a la muntanya i, de fet, en un
cens de l’any 1957 hi havia comptabilitzats
uns 30.000 veïns en més de 7.000 barra-
ques. Moltes d’elles van començar a ende-
rrocar-se durant la dècada de 1960.

Montjuïc commemora 
els 50 anys de la fi del barraquisme

PROTESTA/ El passat dissabte 6
d’octubre, la plataforma de Jubi-
lats de Macosa-Alstom afectats
per l'amiant va organitzar una
concentració internacional de
víctimes d’aquesta substància a
la plaça de Sant Jaume.

Sota el lema Las víctimas del
amianto tienen nombres. Las res-
ponsables de sus muertes, tam-
bién,  la trobada va comptar amb
la presència del Col·lectiu Ronda
i de l’AVAAC, l’associació de vícti-
mes de Catalunya. 

L’amiant era un dels mate-
rials que més es feia servir en
construcció fa anys, però la seva
toxicitat ha fet que de mica en
mica s’hagi anat retirant.

Concentració de
víctimes de l’amiant
a Sant Jaume

PUBLICACIÓ/ Perspectiva de gè-
nere sobre el dret a l'habitatge i la
pobresa energètica a Barcelona.
Aquest és el títol d’un estudi
que la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) va presentar
durant la tarda del passat dijous
4 d’octubre a la Lleialtat Santsenca.

L’informe és el fruit d'un in-
tens treball de camp que l'entitat
ha fet al llarg del 2017 i 2018 i vol
denunciar “la feminització de la
pobresa” que la ciutat ha viscut
darrerament.

L’Observatori DESC, Engin-
yeria Sense Fronteres, l'Agència
de Salut Pública de Barcelona i l’A-
PE van ser algunes entitats pre-
sents en aquest acte a Sants.

La PAH presenta el
seu estudi sobre la
pobresa energètica

veïns en línia

Satisfacció a la FAVB perquè el 30%
dels nous pisos hauran de ser socials

HABITATGE/ El passat 28 de se-
tembre, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar la mesura que obligarà
tots els promotors a reservar el
30% dels nous pisos o grans reha-
bilitacions –les que superin els
600 metres quadrats– a habitatge
assequible. Aquesta votació, però,
era un tràmit, ja que des d’una
setmana abans (després de la Co-
missió d'Ecologia, Mobilitat i Ur-
banisme) se sabia que aquest
punt de l’ordre del dia acabaria
prosperant, ja que tenia el suport
del govern d’Ada Colau, d’ERC i
del PSC. Finalment, a més, el PDe-
CAT i els regidors no adscrits (Ge-
rard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé)
també van votar-hi a favor.

Aquesta decisió ha estat re-
buda amb satisfacció per part de
la FAVB (i altres entitats involucra-
des en aquesta lluita, com la PAH
o el Sindicat de Llogaters), que ho
considera “una victòria veïnal” i
“un pas importantíssim per a l'ha-
bitatge assequible a la ciutat”. La
federació recorda que això ha
estat possible “gràcies a l’empenta
de les entitats socials” que fa un
any i mig van presentar una
moció per sol·licitar-ho.

I és que, segons la FAVB, aug-
mentar la quantitat de pisos de
protecció oficial era tan important
com aturar els desnonaments o
frenar la nova bombolla del llo-
guer i l'expulsió del veïnat. La fe-
deració també denuncia que,
actualment, a la ciutat només un
1,5% dels pisos són públics, una
xifra molt allunyada de la mitjana
dels països europeus, on se situa
entre el 15 i el 20%.

Amb aquesta mesura, la FAVB
calcula que cada any la ciutat pot
guanyar uns 400 habitatges pro-
tegits. A més, la federació consi-
dera que no es pot deixar la
creació d'habitatge protegit
només en mans dels pressupos-
tos públics i que també cal exigir
responsabilitats i aportacions al
sector privat, com es farà a partir
d’ara després de l’aprovació.

PIONERS A CATALUNYA
Aquesta decisió, apunten des de la
FAVB, és “un punt d’inflexió” en la
gestió de l’habitatge i també una
acció pionera, ja que és la primera

ciutat de Catalunya que decideix
aplicar-la, cosa que ja s’ha fet a ciu-
tats com París o Nova York. Al ma-
teix temps, la federació considera
que això ha de ser l’espurna que
porti altres municipis del país (co-
mençant pels de l’àrea metropoli-
tana) a voler impulsar mesures
d’aquesta naturalesa.

Amb el sí ja assegurat, la FAVB
va celebrar una trobada el passat
20 de setembre a la Lleialtat Sant-
senca, en la qual van tornar a ex-
plicar la importància de la mesura
que canviarà el panorama de l’ha-
bitatge a la ciutat.

Només l’1,5% dels
pisos de la ciutat
són públics, lluny
de xifres europees

El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

HOMENATGE/ El passat dimarts
16 l’Associació de Veïns de la Sa-
grada Família va organitzar un úl-
tim acte en la memòria de Joan
Balañach, l’històric activista d’a-
quest barri, vicepresident de la
FAVB i del Consell de Turisme i
Ciutat, que va morir el passat 10
de setembre.

Sota el lema Records d’un llui-
tador, l’acte va servir per reivin-
dicar la memòria i la feina que Ba-
lañach va fer, tant al barri com a
la ciutat, durant les últimes dè-
cades. L’activista va ser una de les
figures clau en el canvi de la pla-
ça de les Glòries i també es va in-
volucrar en la lluita per l’habitat-
ge i l’espai públic.

Darrer acte de
record en memòria
de Joan Balañach



Esports

El passat dissabte 13, l’Handbol
Sant Martí va poder celebrar la
primera victòria en partit oficial
d’aquesta temporada; va ser da-
vant l’afició, en el partit de la
quarta jornada que els va en-
frontar contra el Barça B (32-30).

D’aquesta manera, l’equip fi-
nalment va rebre el premi a la in-
sistència després de quatre jor-
nades de lliga (un empat i dues
derrotes) i del matx contra el
Puerto Sagunto de la primera
ronda de la Copa del Rei.

L’enfrontament contra el con-
junt blaugrana, de fet, va co-
mençar de forma immillorable,
amb un parcial en els primers
cinc minuts de 5-1 que va servir
perquè l’afició encara entrés més
en el partit. Els visitants, però,
van equilibrar forces en els mi-

nuts posteriors, tot i que els de
Lorenzo Rueda van aconseguir
marxar amb quatre gols de ren-
da al descans. El Sant Martí veu-
ria com els de Roi Sánchez se si-
tuaven només un gol per darre-
re (durant gairebé 10 minuts),
però l’esforç final del conjunt
de la Verneda va servir per asse-
gurar una victòria històrica.

Ara, doncs, toca mirar enda-
vant i buscar nous triomfs; els
reptes més immediats per a l’e-

quip seran la visita del Torrela-
vega i el viatge a la pista de l’A-
gustinos d’Alacant.

BON ‘FEELING’ AL POBLENOU
I on també hi ha motius per es-
tar contents és al Poblenou, ja que
l’equip ha començat amb bon
peu la seva aventura a la Prime-
ra Nacional masculina. Palau-
tordera i OAR Gràcia seran els
dos pròxims partits per als homes
de Joaquín Oliveros.

Coba, en una acció del matx contra els blaugrana. Foto: Antoni Zorita

Festa a la Verneda: l’Handbol
Sant Martí derrota el Barça B
» Torrelavega i Agustinos, els pròxims reptes del conjunt lila
» Arrencada de curs sòlida de l’Handbol Poblenou a Primera

Reacció del CN PobleNou
amb dues victòries seguides

La temporada 2018-
19 no havia començat
de la millor manera,
però el sènior masculí

del CN PobleNou ha encadenat
dues victòries que reforcen el
conjunt de Graham Smith i que
li han permès escalar posicions
a la classificació.

Aquests dos resultats (29-3
contra la UER Montcada a la
Mar Bella i 17-24 en un escena-
ri imponent com el Baldiri Aleu
contra el filial de la Santboiana)
han de servir perquè els poble-
novins entrin en una bona dinà-

mica en aquest primer tram que
puguin mantenir en el temps.

Els homes d’Smith tancaran
el mes amb un derbi a la Foi-
xarda contra el BUC el pròxim
diumenge 28 i donaran el tret de
sortida al novembre a la Mar Be-
lla contra el Tatami RC.

EL SÈNIOR FEMENÍ, LA CREU
I mentre el primer equip mascu-
lí millora, el femení, acostumat a
grans resultats, ha començat amb
mal peu el Campionat de Cata-
lunya. Les poblenovines han per-
dut els dos primers partits.

ATLETISME4El districte no va
poder guanyar el seu cinquè Co-
rrebarri, però el resultat combi-
nat dels atletes martinencs va
servir perquè Sant Martí es pen-
gés la medalla de plata en la se-
tena edició d’aquesta cursa, que
es va celebrar el matí del passat
diumenge 14 i que va reunir més
de 3.000 atletes.

En total, els corredors i les co-
rredores que representaven el
districte van acumular 5.412
punts, lluny dels vencedors (Sant

Andreu, per tercer cop consecu-
tiu), però també amb una cò-
moda diferència sobre l’Eixam-
ple, que va pujar al tercer calaix
del podi general.

Després d’aquesta edició,
Sant Martí segueix sent el dis-
tricte amb més victòries (les
quatre primeres, entre 2012 i
2015), mentre que Sant Andreu
ja se situa a una sola victòria des-
prés del triomf d’enguany.

Pel que fa a les actuacions in-
dividuals, Carles Montllor va ser

el millor martinenc a la individual
masculina (tercer, amb una mar-
ca de 32 minuts i 35 segons),
mentre que la més ràpida va ser
Raquel Fabregat (novena a la
general amb un temps de 42 mi-
nuts i 52 segons).

A més, una part del recorre-
gut del Correbari va passar pel
districte. Va ser cap a la meitat i
el tram final, quan els atletes
van haver de recórrer el voltant
del parc de la Ciutadella i del ca-
rrer de Salvador Espriu.

Correbarri: Sant Martí, de plata

Atletisme | Tot a punt per a la 39a Cursa de Sant Martí
El diumenge 4 de novembre, en el marc de la Festa Major del Clot - Camp de l’Arpa, se

celebrarà la 39a edició de la Cursa de Sant Martí. La prova, de 10 quilòmetres, arrenca i
té la meta al Foment Martinenc, i passa pels barris del Clot, Camp de l’Arpa i la Verneda.

Pau Arriaga
SANT MARTÍ
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El passat 6 d’octubre el CEM Vintró, si-
tuat al carrer Consell de Cent 623, va
inaugurar les seves noves instal·la-
cions després d’uns mesos de remo-
delacions.

S’han creat nous espais i nous
conceptes, remodelat de forma ínte-
gra els vestidors i un canvi total a la
sala de fitness que no deixa indife-
rent a ningú. Aquí t’ho expliquem tot: 

La sala de fitness
La sala de fitness ha fet un gran salt de
qualitat, optimitzant l’espai i amb una
total renovació del seu equipament on
es potencia l’entrenament funcional i
les zones de treball específic: estira-
ments, boxa dinamitzacions... Nova
distribució, i noves màquines d’última
generació de la mà de Life Fitness,

marca referència del sector, amb con-
nectivitat integrada i accés a Spotify,
Netflix… que ajuda a l’usuari a donar
tot el seu potencial. Per a l’entrena-
ment funcional arriba La Queenax:  la
millor estructura i amb major flexibili-
tat per aquest tipus d’entrenament i
suspensió del mercat. Amb infinites
combinacions per al treball tan indivi-
dual com en grup. Si no t’atreveixes sol
o vols aprendre, també inclouen dues
noves activitats dirigides a aquest
espai:  Queenax Boxing o Functional.

Refit Studio
Un nou espai i un nou concepte. L’en-
trenament intervàl·lic d’alta intensitat
on es combina el treball cardiovascu-
lar en cinta amb l’entrenament de
força a terra. Una activitat per desafiar

els límits, perdre grassa o tonificar els
músculs d’una manera motivant i di-
vertida. 

Els vestidors
Són més confortables, més moderns,
espaiosos, i funcionals. Més enllà dels
aspectes estètics que realment són
molt notables, han fet un pas enda-
vant adaptant tots els vestidors, ser-
veis, dutxes i lavabos per a persones
amb necessitats específiques.

També s’han creat zones de toca-
dors més àmplies per a la cura per-
sonal i s’ha millorat la il·luminació,
ventilació de l’espai i climatització.

La zona d’aigües
Les zones de bany de vapor, sauna
seca i hidromassatge també es re-

modela. Aquesta nova àrea estarà
situada a la platja de piscina i es-
tarà disponible abans que s’acabi el
2018.

Si t’estan entrant ganes de ficar-
te les vambes, aprofita perquè ara i
fins a finals de l’octubre tenen
oferta d’abonament amb matrícula
gratuïta i la mensualitat surt per
34,99€ amb accés qualsevol dia i
horari. També tenen quotes segons
edat i si tens clar quan et va bé anar
també quotes segons franges horà-
ries. Si t’ho vols acabar de pensar,
aquí et deixem el resum de la seva
oferta de serveis i espais. I, si tens
dubtes, el pots trobar al 93.2450268
o a vinto@asme.es, però el millor és
que passis per allà i ho comprovis
tu mateix!

CEM Vintró · C/ Consell de Cent, 623 · www.asme.cat · 93 245 02 68

“El sector del fitness no para de reinventar-se i adaptar-se cada cop més a les necessitats reals dels consumidors, i el
CEM Vintró no volia quedar-se enrere: noves activitats, espais més còmodes, nous conceptes i nova sala de fitness”

ESPAIS
PISCINES

- Piscina 20x10m
- Piscina aprenentatge
- Hidromassatge
- Bany de vapor
- Sauna seca

SALA DE FITNESS

- Zona d’estiraments
- Zona cardiovascular
- Zona musculació
- Zona entrenament funcional
- 3 Sales d’Activitats dirigides
- Sala de Cycling
- Solàrium
- 4 vestidors d’abonats
- 4 vestidors de grups
- Espai Social

SERVEIS
i ACTIVITATS
- Activitats dirigides de totes les 

intensitats
- Activitat aquàtica per a nadons, 

infants i adults
- Activitats recreatives per a famílies

ESPAIVIU

- Entrenaments personals
- Nutrició i dietètica
- Fisioteràpia
- Osteopatia
- Assessorament tècnic permanent 

a  fitness i aigua
- Control de rutines Trainingym
-  Club de running
- Classes virtuals de Cyclo-indoor
- Serveis de tovalloles
- Servei de taquilles diari i de lloguer

DESCOBREIX EL NOU ESPORTIU VINTRÓ
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Llibres Teatre

Metal made in la Catalunya central.
Això és Siroll!, que aquest mes llança el
seu nou treball discogràfic autoeditat,
Doble o res.Combativa i amb ganes de
no callar-se res, la banda adverteix
que, davant tot el que no t’agrada, o
apostes doble per subvertir-ho o no
apostes res. El seu disc és una crítica
sense compassió a un món malalt.

Música

El cineasta gallec ens trasllada a la Bar-
celona de principis de la dècada de
1920, amb els enfrontaments entre
anarquistes, gàngsters i partidaris del
govern central. Un policia, Aníbal
Uriarte, arriba a la ciutat per investigar
el robatori a un tren militar. Els seus
mètodes, però, xoquen frontalment
amb els de la resta dels agents.

Pelis i sèries

La sombra de la ley
Dani de la Torre

Doble o res
Siroll!

El Tàpies més polític
La Fundació Antoni Tàpies, a Barcelona, acull fins a finals de fe-
brer de l’any que ve l’exposició ‘Antoni Tàpies. Biografia política’.

La mostra exposa un conjunt d’obres de Tàpies fetes entre
1946 i 1977, en el que és un viatge des de la postguerra i la dic-

tadura a les darreries del franquisme i la transició cap a la de-
mocràcia. Amb més de 50 obres majors, l’exposició vol mos-
trar com  Tàpies era un artista modern tot i trobar-se sota un

règim feixista que de forma sistemàtica reprimia qualsevol in-
tent d’exercir la llibertat que la modernitat crítica requeria. Tot i

això, la seva obra va esdevenir icona del compromís polític.  

Després de retre homenatge a diferents artistes com Mi-
chael Jackson o The Beatles, el Cirque du Soleil s’endin-

sarà en el món del futbol per crear el seu nou es-
pectacle. En concret, la companyia de circ s’ins-

pirarà en la vida de Leo Messi i en la seva pas-
sió pel futbol per donar forma a la seva nova

funció, que s’estrenarà l’any vinent. Per la
seva part, el crack del Barça va expressar, a
través de les xarxes socials, que està molt

content per la notícia i que per a ell és
un honor que un dels circs més impor-

tants a nivell mundial converteixi la
seva vida en un espectacle artístic. A

més de compartir amb els seus se-
guidors aquestes declaracions,
Messi també va publicar, al seu
compte d’Instagram, un vídeo

lluint la samarreta del Cir-
que du Soleil.

L E O  M E S S I

La fitxa
QUI ÉS?

FamososNo t’ho perdis

ÉS FAMÓS PER... Ser un dels millors jugadors de futbol
L’argentí és el capità i líder del FC Barcelona

Col·laborar amb el Cirque du Soleil
La companyia crearà un espectacle sobre la seva vida

Anuncia la notícia als seus seguidors
El crack del Barça diu que se sent honorat i molt content

QUÈ HA FET?

A LES XARXES...

| Red Dead Redemption 2
La segona part d’un dels jocs més populars dels darrers anys.

Tornem al far west americà per convertir-nos en Arthur Morgan.

L’obra ens mostra una directora gene-
ral de la policia que ha de gestionar un
possible atac terrorista i els problemes
que té a casa amb el seu pare i la seva
filla adolescent. La tensió de la situació
fa que surtin a la llum les mentides i els
silencis que han mantingut el fràgil
equilibri de les relacions familiars.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Blues
Sergi Pompermayer

Primera part del darrer llibre de l’es-
criptor i traductor japonès. Explica la
història d’un retratista que, per culpa
d’una crisi sentimental, decideix mar-
xar de Tòquio i refugiar-se a la part del
nord del país. Un amic seu li ofereix
una casa aïllada on s’instal·la, però co-
mençarà a sentir sorolls estranys i tro-
barà un quadre misteriós a les golfes.

La muerte del comendador
Haruki Murakami
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DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
18:30 Darrera representació de Blues, una de les

darreres creacions del guionista i director Ser-
gi Pompermayer. / Sala Beckett - Obrador In-
ternacional de Dramatúrgia.

TOTS ELS DIMECRES
19:30 Des del principis d’aquest mes està en mar-

xa el taller anomenat Conversa en anglès, que
coordina el professor Russell East, i que
dona les eines per poder parlar amb fluïde-
sa. / Centre Cívic Parc Sandaru.

DES DEL 5 DE NOVEMBRE
17:30 El primer dilluns del mes que ve es po-

sarà en marxa el cicle de tallers anomenat
(In)fusión flamenca, un acostament a aques-
ta part de la cultura. El preu és de 33 euros.
/ Centre Cívic del Besòs.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra Say it loud!, una exposició que
s’emmarca en el el festival de música i cultura
negra de Barcelona. / Centre Cultural La Fa-
rinera del Clot.

DILLUNS 5 DE NOVEMBRE
16:00Maquetes d’edificis del món, de Liberto Llo-

ret Devesa, serà la mostra que es podrà visi-
tar el primer dilluns del mes que ve. L’entra-
da serà gratuïta. / Biblioteca Camp de l'Arpa-
Caterina Albert.

DIMECRES 24 D’OCTUBRE
18:00 Anna Casals s’encarregarà de coordinar

la sessió Contes a la mà, una de les propos-
tes del cicle Lletra petita - Sac de rondalles. Ac-
tivitat gratuïta. / Biblioteca Camp de l'Arpa-
Caterina Albert.

DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
12:00 El Circo Alegría és al districte des de fa unes

setmanes per presentar un dels seus darrers
espectacles, Aqua circus. / La Carpa està si-
tuada al parc del Fòrum.

DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
12:00 Partit de futbol corresponent a la desena

jornada del grup 2 de Primera Catalana en-
tre el CE Júpiter i l’FC Andorra. / Municipal de
la Verneda.

Esther Zapata Soler serà la responsa-
ble de la sessió Tessel·la a tessel·la. Crea
el teu mosaic. / Biblioteca Camp de l'Ar-
pa-Caterina Albert.

Una jornada perquè els més
menuts facin un mosaic
Dilluns 22 d’octubre a les 18:00

Cuinarem amb productes de tempo-
rada i aprendrem a fer plats de sem-
pre però amb un toc de cuina actual.
Ho coordina Glòria Imbernon. / Cen-
tre Cívic Sant Martí.

Continua en marxa el 
curs de cuina de mercat
Tots els dimecres a les 19:00

La banda californiana de rock alternatiu
We are scientists aterra al districte per
presentar la gira del seu tercer treball
d’estudi, anomenat Megaplex. / Sala
Razzmatazz.

We are scientists, rock
alternatiu a Razzmatazz
Dimarts 30 d’octubre a les 21:30

Partit d’handbol de la sisena jornada
de la Divisió de Plata entre l’Handbol
Sant Martí i el Balonmano Torrelave-
ga. / Pavelló de la Verneda.

L’Handbol Sant Martí rep 
la visita del Torrelavega

Dissabte 27 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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Pagaments | La Generalitat, al dia amb les farmàcies
La Generalitat ha aconseguit posar-se al dia en els pagaments dels medicaments a les 

farmàcies després que el 5 d’octubre pagués la factura dels fàrmacs de l’agost. 
Això suposa recuperar la normalitat en els pagaments el dia 5 de cada mes.

Recta final per als ‘Jocs 
del Misteri’ de l’Eix Poblenou

OCI4Els comerços de l’Eix Po-
blenou són una font de misteris
des del passat mes de setembre.
Va ser llavors quan es va posar
en marxa l’activitat ‘Jocs del
Misteri’, que s’acabarà el pròxim
2 de novembre.

Al llarg d’aquestes setmanes
aquesta activitat, que oscil·la
entre el joc, l'art, la cultura i el co-
merç, ha provocat que els clients
de les botigues hagin participat
en un joc amb diferents pistes
amagades per trobar el seu ob-
jectiu, una moneda molt im-
portant. A totes les botigues de

l’Eix hi ha un díptic amb dife-
rents proves per resoldre. Un cop
contestades les preguntes s’han
de portar a les urnes o a Can Fe-
lipa abans del dia 2.

Els premis del joc estan re-
partits en dues categories. Els
premis principals, que consis-
teixen en 500 euros en vals de
compra (tres premis de 250,
150 i 100 euros) i els premis se-
cundaris, que els entreguen els
comerços. N’hi ha una trentena,
com per exemple objectes de la
llar, productes alimentaris o en-
trades per algun espectacle.

ACTIVITATS4La Fundació Bar-
celona Comerç, juntament amb
diferents eixos comercials de la
ciutat, entre els quals hi ha
l’Eix Sant Martí, organitza
aquesta tardor una nova edició
de la passarel·la de moda Bcn
Moda al Carrer. En el cas de
Sant Martí, l’edició d’enguany se
celebrarà el pròxim 26 d’octu-
bre a partir de les vuit del ves-
pre al carrer Cantàbria, entre els
carrers Guipúscoa i Huelva.

Com sempre, la cita serà
una fantàstica oportunitat per
als comerços associats a l’Eix
Sant Martí per mostrar la seva
oferta de la temporada de tar-
dor-hivern en una passarel·la de
moda professional. 

CONCURS D’INSTAGRAM
Aquesta edició del Bcn Moda al
Carrer tindrà com a novetat un
concurs a la xarxa social Insta-
gram, que guardonarà amb 400
euros amb vals de compra als
comerços associats a l’autor o
autora de la millor fotografia de
les diferents passarel·les (a ban-
da de Sant Martí, també se’n fan

a Sant Andreu, al Cor Eixample
i a Sant Antoni Comerç). 

Per participar en el sorteig
només caldrà penjar la foto,
que ha de fer referència al mo-
tiu del concurs, a Instagram
amb l’etiqueta #bcnmodaalca-
rrer2018   i seguir el perfil de la
Fundació i de l’eix on es faci la
foto a la mateixa xarxa social. 

Una edició anterior de la passarel·la de moda. Foto: Eix Sant Martí (FotoEstudi)

La millor moda arribarà a 
l’Eix Sant Martí el 26 d’octubre

4
passarel·les de moda
organitza aquests 
dies la Fundació
Barcelona Comerç
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Sant Martí

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

Pàgines especials

El fins ara candidat d'Esquerra
Republicana de Catalunya a
l'alcaldia de Barcelona, Alfred
Bosch, ha demanat al partit
que proposi Ernest Maragall
perquè encapçali la candida-
tura dels republicans a la ca-
pital catalana. En un discurs
en obert pronunciat davant la
militància, Bosch ha assegu-
rat que "les hores difícils volen
coratge, generositat i intel·li-
gència", i ha remarcat que ha
pres aquesta decisió després
de parlar els darrers dies amb
Oriol Junqueras i Marta Rovira.

Sobre Ernest Maragall,
Bosch ha destacat la gran
tasca que ha fet com a parla-
mentari i com a Conseller d'A-
fers Exteriors. "Coneix molt bé
la ciutat i l'Ajuntament, i porta
el cognom del millor alcalde

que ha tingut mai la ciutat, el
seu germà Pasqual", ha asse-
gurat. D'aquesta manera, el
líder republicà ha demanat al
partit que "obri un nou procés
de primàries i que tots els mi-
litants, simpatitzants i amics i
amigues donin suport sense
fissures  a Ernest Maragall".

Per a Bosch, "avui les am-
bicions personals passen al
darrere, perquè hem vist els
nostres companys ingressar a
la presó i a l'exili". "La gran-
desa sempre demana en-
trega. Jo no puc fer altra cosa
que el que faig avui, per sentit
ètic i per coherència amb els
valors republicans que ens
inspiren", ha conclòs.

Un cop anunciada la re-
núncia d'Alfred Bosch, Esquerra
Republicana ha convocat un

nou procés de primàries obert
a tota la militància per escollir
el cap de llista a les pròximes
eleccions municipals a la ciutat
de Barcelona. La votació està

oberta als més de 4.000 mili-
tants, simpatitzants, amics i
amigues que té el partit a la
capital catalana, així com a la
militància del Jovent Repu-

blicà de Barcelona. El procés
de primàries finalitzarà amb
un Congrés Regional que ofi-
cialitzarà l’elecció de la per-
sona cap de llista.

Alfred Bosch proposa a ERC nomenar 
Ernest Maragall nou candidat per Barcelona

Esquerra Republicana de-
mana al govern municipal que
aturi la retirada de la línia 192
d’autobús. La proposició s’ha
aprovat per unanimitat al ple
del districte de Sant Martí.

La consellera portaveu
d’Esquerra Republicana a
Sant Martí, Lourdes Arrando,
ha demanat al govern que es
repensi la retirada del 192 i
ha recordat que l’aposta per
la xarxa ortogonal no ha de
perjudicar aquelles línies que
fan gairebé un servei social. El
192 connecta quatre barris,

amb parada a l’Hospital de
Sant Pau i a l’Hospital Dos de
Maig, i ofereix servei a molta
gent gran i a persones amb
diversitat funcional. 

L’anunci del govern de re-
tirar la línia 192 s’ha rebut
amb preocupació entre els
veïns i veïnes de Sant Martí
que asseguren que retirar-la
en la seva totalitat seria una
mesura antisocial. Més de
50 veïns i veïnes han assistit
al ple de districte per fer sen-
tir la seva veu i mostrar la
seva indignació. 

ERC demana al govern que aturi la retirada de
la línia 192 i obri diàleg amb els veïns i veïnes
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