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Entre els anys 2000 i 2014, l’Ar-
quebisbat de Barcelona va ins-
criure al registre de la propietat
133 immobles que considera
que sempre han estat de la seva
propietat. De fet, la mateixa ar-
xidiòcesi admet en un comuni-
cat que, si no ho va fer abans, és
perquè la llei no li permetia.

El Registre de la Propietat es
va crear el 1861 i, dos anys des-
prés, es va impulsar una llei per
regular les propietats de l’Es-
glésia. Al 1946, el franquisme va
canviar el sistema i va atorgar al
clergat la capacitat d’immatri-
cular, una competència que fins
aquell moment només havia tin-
gut l’Estat. D’aquesta manera,

l’Església podia inscriure fin-
ques al registre directament sen-
se que calgués la revisió de cap
institució. Però no va ser fins al
1998, amb la reforma de la llei
impulsada pel govern d’Aznar,
que l’Església va poder registrar
espais de culte, ja que fins aquell
moment es creia evident que
eren propietat del clergat.

A partir d’aquesta reforma,
les diferents diòcesis de l’Estat
van començar a registrar tot el
que consideraven que històrica-
ment era seu. Això ha provocat
que en algunes zones, com per
exemple al Bisbat de Vic, col·lec-
tius com Unió de Pagesos hagin
denunciat que l’Església ha re-
gistrat propietats privades.

“MÀXIMA TRANSPARÈNCIA”
Tot i que aquestes acusacions no
l’afecten directament perquè es

tracta d’una altra demarcació
eclesiàstica, l’Arquebisbat de
Barcelona assegura que “aposta
per la màxima transparència”.

Per això, va decidir publicar
la cinquantena d’immatricula-
cions que va fer en 14 anys, un
llistat que inclou 133 immobles
que són, bàsicament, esglésies i
espais del seu voltant com rec-
tories o locals.

En el comunicat, l’arxidiòce-
si afirma que “en tot aquest pro-
cés” ha complert “escrupolosa-
ment la legalitat” i afegeix que no-
més va inscriure al registre
aquells immobles que apareixen
al cadastre i dels quals tenien do-
cuments, com ara permisos d’o-
bres o arxius històrics, que certi-
fiquen que sempre han estat pro-
pietat de l’Església. També diuen
que si es detectés qualsevol error
“sempre es pot esmenar”.

Una mica de llum

Pau Massip
BARCELONA

L’Arquebisbat de Barcelona ha fet un exercici de transparència per dissipar dubtes. Foto: Arxiu 

EDIFICIS4A Barcelona l’Ar-
quebisbat va registrar un to-
tal de 25 béns immobles al
seu nom durant aquest pe-
ríode. La majoria d’aquests
són al districte de Ciutat Ve-
lla. En el cas del districte de
Sant Martí n’hi ha un: la
Parròquia de Santa Maria
del Taulat i Sant Bernat Cal-
bó, situada a la cantonada
dels  carrers Marià Aguiló i
Pujades.

L’Arquebisbat de Barce-
lona assegura que els béns
que va immatricular al Re-
gistre de la Propietat els va
crear i els “ha conservat i

cuidat amb diligència”. Tam-
bé diu que “sempre han estat
a disposició de tots, creients
i no creients”.

En un comunicat, l’arxi-
diòcesi explica que “imma-
tricular un bé no concedeix la
propietat; només dona se-
guretat jurídica”, però afirma
que “la propietat de l’Església
garanteix la cura i la conser-
vació dels béns”. En el docu-
ment afirmen que “s’està al
corrent de pagament dels
impostos corresponents”
però, alhora, recorden que les
seves propietats estan
exemptes de pagar l’IBI.

A Barcelona l’Arquebisbat va
registrar 25 béns al seu nom

» L’Arquebisbat de Barcelona va registrar 133 béns immobles gràcies a una llei del govern d’Aznar
» L’arxidiòcesi ha decidit fer-ho públic davant les acusacions de poca transparència a altres bisbats
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La lupa

per Francesc Reina 

El pes de l'estigma

Anatole France escrivia fa 100 anys
que la llei prohibeix, tant al ric com al
pobre, dormir sota els ponts, pidolar
pels carrers o robar. En les actuals de-
mocràcies de profundes desigualtats
campa una ètica de la legalitat on l'e-
mancipació dels individus és, com a
mínim, dubtosa. La Llei no és igual per
a tots i menys per a totes.

La culpa del pobre és molt antiga.
Amb l'adveniment del protestantisme,
la pobresa va passar a ser l'instrument
amb què Déu castigava alguns per jus-
tificar les diferències socials. De l'al-
moina catòlica a un perill
per al calvinisme. Un
temps on el canvi en els sis-
temes de producció van
provocar una migració tan
desesperada que va parir
una moderna esclavitud:
la misèria, una font d'ex-
plotació on uns van poder ser jorna-
lers i els que no acabaven sent acusats
de vagabunds, borratxos i perillosos.
El pobre ho era perquè no volia tre-
ballar, es tornava arrogant, calia cas-
tigar-lo.

Però la crisi no va caure malament
a tothom: la privatització de les terres
públiques en mans d'uns pocs -inclosa
l'Església-, la lluita entre els que com-
petien per treballar, la por al diferent,
la desaparició dels valors solidaris de la
saviesa rural... La revolució moderna no
va alliberar l'home de l'esclavitud sinó
que va crear nous artefactes sofisticant
el monopoli de la violència. Una deter-

minació assassina transitòria, un esta-
di inevitable en el camí cap a la verita-
ble justícia que algun dia arribaria,
quan el món s'hagués lliurat de tots els
que obstaculitzen un radiant i bonic fu-
tur. La incipient democràcia i el capi-
talisme cristal·litzaran unes relacions de
força, amb una autoritat que desbancarà
el simbolisme religiós, i seran temps que
portaran patologies del poder i somnis
de la raó que engendren monstres amb
les millors intencions desencadenant de-
liris horrorosos, totalitarismes impla-
cables sobre els humans més singulars,

un nou ordre en el qual els empresaris
també es converteixen en governants.

Quan l'economia en els països rics
s'estanca o retrocedeix, es busca els cul-
pables que els altres no tinguin feina. Els
poders econòmics són veritables mer-
cats que es reparteixen el món i les nos-
tres vides, tenen més poder que el que
mai no van tenir els nobles o els reis; un
feudalisme molt més cruel i arbitrari que
el de l'edat mitjana, on un sol rumor pot
enfonsar un país, commoure l'economia
mundial i fer tremolar de fam la seva po-
blació amb lemes com "el consum i el ni-
vell de vida", "l'eficiència i la producti-
vitat " o,  fins i tot, "pàtria i llibertat".

L'FMI va documentar que l'any 2017 els
rics van guanyar més que en qualsevol
altre moment de la història de la hu-
manitat. 

Les desigualtats poc tenen a veure
amb la predisposició moral, benigna o
perversa dels que depenen d'altres per
viure. Les estratègies esdevenen una trà-
gica comèdia humana amb mètodes
d'esperances trencades cada vegada
amb menys possibilitats d'il·lusionar.
Quan l'economia en els països rics
prospera, els pobres són els únics cul-
pables de la seva pròpia pobresa i

aquest ordre imperant no es
qüestiona sinó que perpetua
els beneficis. La Justícia que
hauria de ser igual per a
tots brilla per la seva ab-
sència a causa dels comple-
xos exercicis d'enginyeria
que apareixen quan es tro-

ba implicat algun membre destacat
entre els prestidigitadors, falsejadors d'i-
dees i saquejadors de la butxaca dels de
sota. És el darwinisme social que sug-
gereix que el preu que pot tenir la vida
d'una persona pot ser cap i que hi ha és-
sers vius que estan destinats a servir de
pastura a altres éssers vius.

Mentrestant, a l'exterior, callades,
decebudes i oblidades, malviuen les
víctimes que es troben en la disjuntiva
de defensar les pròpies idees bé amb la
pràctica, bé en silenci, o mirant a una al-
tra banda, o bé encomanant-se a un joc
de daus, per allò que l'atzar seria, com
a mínim, el menys erroni.

L’FMI va documentar que l’any 2017
els rics van guanyar més que en

qualsevol altre moment de la història

És important que el
diagnòstic (i l’estat d’à-

nim) que hi ha darrere de
les primàries passi per les urnes. Si cal,
esdevenint la quarta papereta indepe
als col·legis electorals. Tots plegats
ens mereixem saber del cert quina és
la relació de forces dins l’independen-
tisme en la nova etapa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El TOP refusa, de mo-
ment, l'acusació de Te-

rrorisme per la @Tamara-
Vila83 i @EtVolemACasa. Celebrem
aquesta decisió però advertim que no
blanquejarà la seva repressió. No cele-
brarem que cap de les nostres com-
panyes sigui jutjada per defensar els nos-
tres drets.

Ha mort Bernard
Landry, antic primer

ministre del Quebec, un
dels primers militants del Parti Qué-
bécois i formidable activista per la in-
dependència als dos referèndums
d’autodeterminació del seu país. Un
gran amic de Catalunya. Tant de bo el
seu somni es faci realitat.

El que és vergonyant és
que hagi hagut de ser

@omnium l'únic agent
que plantegi posar el 3-O al centre. Hi
ha autoproclamats autodeterministes
que són pes mort de la història. I in-
dependentistes que són més nacio-
nalistes que una altra cosa. Cuixartisme
o caos.

@paullonch@joanmariapique@eduardvoltas @AlertaSolidaria

Comissió Habitatge P9
La Comissió d’Habitatge de Poblenou,

creada per les entitats Ens Plantem, Eix
Pere IV i l’Associació de Veïns del Po-

blenou, ha tornat a denunciar la situació
de l’habitatge el barri. El dia 8 la Comis-

sió va celebrar una nova assemblea. 
pàgina 6

CE Júpiter
A finals del mes passat el Júpiter va

veure com el seu entrenador, Àlex Mar-
tínez, i tot el seu cos tècnic dimitien. La

directiva va haver de reaccionar i con-
tractar Rubén García. Amb el nou tèc-
nic, l’equip ha sumat tres punts de sis. 

pàgina 13

Coordinadora AireNet
La Coordinadora Veïnal Metropolitana

AireNet està fent una tasca molt impor-
tant per tal que l’administració estigui a

sobre de Tersa, l’empresa responsable
de la incineradora de la zona del Fòrum

que segons els veïns contamina l’aire. 
pàgina 7
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Sant Martí

SEGURETAT4L’Enquesta de ser-
veis municipals 2018 feta públi-
ca per l’Ajuntament recentment
mostra com la principal preo-
cupació dels veïns de Sant Mar-
tí és la inseguretat. Concreta-
ment, un 10,8% dels martinencs
situen aquesta qüestió com el
primer problema del districte.
Tot i que la inseguretat apareix
com el primer problema, també
cal deixar clar que ho és per no-
mésun de cada 10 veïns.

A l’enquesta de l’any passat la
inseguretat era considerada el
principal problema a tres dis-
trictes, mentre que aquesta ve-
gada ho és a sis districtes (Nou
Barris, Ciutat Vella, Sants-Mont-
juïc, Horta-Guinardó, Sant An-
dreu i Sant Martí). A Ciutat Ve-
lla (21,3%), Nou Barris (17,4%),
Sant Andreu (13,4%) i Sants-
Montjuïc (11,2%) la preocupació
és major que a Sant Martí.

Deixant de banda la insegu-
retat, l’enquesta mostra que la

segona preocupació dels veïns
del districte és la neteja (9,7%),
i la tercera el turisme (9,4%).
D’altra banda, preguntats so-
bre què és el que els agrada més
del seu barri, un de cada quatre
veïns responen la tranquil·litat.

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

bitatge apareix com el principal
problema que té Barcelona. Així
ho consideren gairebé el 13%
dels barcelonins. El segon pro-
blema és el turisme, mentre que
el tercer i el quart són la circu-
lació/trànsit i els aspectes polí-
tics. La inseguretat no apareix
fins al cinquè lloc de la llista i són
un 5,6% dels enquestats els que
consideren que és el problema
més greu de la ciutat.

Inseguretat, neteja i turisme, principals problemes dels martinencs. Foto: Arxiu

La inseguretat és el principal
problema dels martinencs

» Sant Martí és un dels sis districtes de la ciutat on la seguretat 
preocupa més, per davant de la neteja i el turisme

Nova denúncia de la situació
de l’habitatge al Poblenou

ENTITATS VEÏNALS4Diferents
entitats veïnals del Poblenou,
com ara Ens Plantem, Eix Pere
IV i l’Associació de Veïns del
Poblenou, que recentment han
creat la Comissió d’Habitatge
de Poblenou, van celebrar una
assemblea el passat 8 de no-
vembre a l’Ateneu Flor de Maig
per preparar noves accions de de-
núncia sobre la situació de l’ha-
bitatge al barri.

La intenció d’aquestes enti-
tats, que han posat en marxa la
campanya #femxivarri, és de-

nunciar que el panorama ac-
tual del Poblenou és el d’“els ma-
crohotels, la massificació turís-
tica, l’especulació immobiliària,
famílies al carrer i joves sense
casa”. Per tot plegat, des de fa
temps, denuncien que a molts
veïns se’ls està “expulsant del ba-
rri” i lamenten que l’actual preu
del lloguer “és inaccessible per a
les classes populars”. 

Durant l’assemblea diferents
veïns van exposar les seves pro-
blemàtiques amb l’habitatge,
especialment amb els lloguers.

Un edifici de la Meridiana
guanya tres plantes de cop

HABITATGE4El bloc de pisos del
número 141 de l’avinguda Meri-
diana, a la confluència amb el ca-
rrer València (el Clot), ha guanyat
recentment tres pisos de cop i ha
doblat la seva alçada, ja que fins
ara tenia tres plantes. Això ha es-
tat possible gràcies a la instal·la-
ció de tres plantes d’habitatge
prefabricat, el que tècnicament es
coneix com a sobre elevació.

El responsable del projecte és
l’estudi d’arquitectura La Casa
por el Tejado, que ha impulsat
ampliacions similars en diferents
punts de l’Eixample. Des d’aquest

estudi d’arquitectura busquen
edificis que consideren que la co-
berta està desaprofitada i que hi ha
marge per fer-hi habitatge.

En el cas d’aquest bloc de la
Meridiana la col·locació de les
tres plantes es va fer entre els dies
1 i 3 de novembre. Els nous pisos
es van construir en 12 setmanes
en una nau que l’empresa té a
Gavà. Per aconseguir el permís
per als projectes, aquest estudi
d’arquitectura ha d’adquirir el
que es coneix com a dret de vol
de la finca i ofereix als veïns una
contraprestació econòmica.

Quatre barris celebren la Festa
Major aquest novembre

TRADICIÓ4La tardor, a Sant
Martí, és sinònim de Festa Major
en alguns barris. És del cas del
Clot, el Camp de l’Arpa, la Verne-
da i Sant Martí.

La Festa Major del Clot i el
Camp de l’Arpa –se celebra de for-
ma conjunta– es va posar en
marxa el passat 2 de novembre i
s’allargarà fins al dia 18 d’aquest
mateix mes. Com és habitual, els
actes de cultura popular són els
protagonistes d’una festa que viu

la seva 41a edició. Alguns dels més
destacats han estat la cercavila de
gegants, el cinquè Ball de Rams
popular, els versos satírics dels
Diables del Clot.

Pel que fa a la Verneda i Sant
Martí, que també unifiquen la
festa, la celebració va arrencar el
dia 5 i també s’acabarà el 18. El
programa té més de 70 activitats
i destaquen els dos pregons: el del
músic Joan Chamorro i el de l’Es-
cola d’Adults de la Verneda.

Cinema | Arriba el B-Anime Film Festival
La Biblioteca El Clot-Josep Benet acollirà entre el 15 i el 18 de novembre el B-
Anime Film Festival, dedicat a les pel·lícules d’animació japoneses. Durant els

quatre dies es projectaran una desena de projeccions per a públic infantil i adult.

Foto: Twitter (@MarilenBarcelo)
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Línia Sant Martí revalida el
lideratge en difusió certificada
COMUNICACIÓ4L'última cer-
tificació del control d'OJD-PGD
ha atorgat a Línia Sant Martí
una difusió de 9.667 exemplars
quinzenals. Aquesta xifra reva-
lida la posició de lideratge de la
publicació al districte.

Tot plegat en el marc dels
més de 237.000 exemplars men-
suals que la mateixa certificació
ha atorgat a les 19 publicacions
de la xarxa Línia, editada pel
Grup Comunicació 21, fundat
l’any 1999. Una xarxa que és lí-
der absoluta a la majoria de ba-

rris barcelonins, amb els 9.163
exemplars quinzenals de Línia
Sants –15 anys després de la
seva fundació– i els 9.813 del
també quinzenal Línia Les Corts,
o els 10.126 exemplars men-
suals de Línia Horta i els 10.035
de Línia Eixample, entre altres.

Fora de Barcelona destaca la
difusió del setmanari Línia Va-
llès, amb 14.331 exemplars dis-
tribuïts al Vallès Oriental, o els
11.158 exemplars del també set-
manal Línia Nord, edició Bar-
celonès Nord.

CONTAMINACIÓ4Un nou estudi
de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB), que es va pre-
sentar el 22 d’octubre en una reu-
nió de seguiment del grup que es-
tudia les dioxines a la zona on hi
ha la incineradora Tersa, apunta
un descens notable de les dioxines
cancerígenes respecte de les me-
sures fetes en anys anteriors. Des
de la plataforma AireNet, que des
de fa temps denuncia la contami-
nació de l’aire que Tersa estaria
provocant, afirmen que els re-
sultats de l’estudi s’han de rebre
amb “moltes reserves”.

Un dels seus portaveus, Enric
Navarro, explica a Línia Sant
Martí que l’estudi tenia previst re-
collir les dades a través de set
punts de presa de dades més un
altre que s’havia de col·locar a la
incineradora. Navarro, però, afe-
geix que “finalment només es
van fer servir quatre punts dels
quals només es van recuperar
dades de dos”. És per això que
afegeix que l’estudi “no és con-
cloent”, al mateix temps que tam-
bé critica que “no s’ha tingut en
compte el factor del vent, que és
importantíssim”.

CALDRÀ ESPERAR
L’estudi de l’ASPB estableix,
doncs, que els nivells de dioxines

cancerígenes ha baixat molt res-
pecte d’anys anteriors. Això però,
tal com la mateixa agència admet,
pot tenir diverses explicacions.
Una d’elles és que les últimes
dades es van agafar durant l’estiu,
una època de l’any on les dioxines
baixen, mentre que els altres me-
suraments es van fer a l’hivern. 

Una altra qüestió que cal te-
nir present, que tant l’ASPB com
AireNet posen al damunt de la
taula, és que aquesta millora
arriba després que TERSA hagi
gastat més del doble de gas na-
tural i gairebé un 60% més de
carbó actiu per als seus filtres per
cremar la mateixa quantitat de
residus que en tot el 2016 i 2017.
Això, afirmen les entitats veïnals
i AireNet, demostra que la inci-
neradora “està filtrant molt més

els contaminants i que ara sí
que estan cremant a les tempe-
ratures que marca la llei”. El
dubte que exposen és si ara s’es-
tà fent així perquè “saben que se-
’ls està estudiant”. Per últim, des
de la mateixa ASPB proposen
que caldrà tornar a fer mesures a
l’hivern, mentre que els veïns vo-
len un estudi encara més complet.

JORNADA DE DEBAT
D’altra banda, el 10 de novembre
la sala d’actes de l’Associació de
Veïns de Diagonal Mar acollirà la
jornada ‘Residu Zero=Incineració
Zero’. La jornada té com a objec-
tiu argumentar “perquè cal re-
butjar la construcció de noves
plantes d’incineració o moder-
nitzar les actuals”, tal com expli-
quen des de l’organització.

La incineradora de Tersa fa anys que aixeca recels. Foto: Arxiu

AireNet qüestiona la millora de
l’aire a la zona de la incineradora

Sant Martí
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4La Generalitat de Catalunya
s’ha proposat convertir l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) en un
referent de la innovació educa-
tiva a Europa en l’àmbit de la for-
mació a distància i les noves
oportunitats. 

L’IOC, situat a l’avinguda del
Paral·lel de Barcelona i que té
12 anys d’història, és un centre
singular, atès que és l’únic cen-
tre públic d’ensenyament a dis-
tància de Catalunya en què no-
més s’imparteixen ensenya-
ments no universitaris per a
joves i adults. Ara, el Govern
crearà un decret per dotar-lo
d’una estructura organitzativa
i funcional pròpia adequada a
la seva singularitat i a les seves
necessitats.

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va anunciar el
mes passat la creació de l’es-
mentat decret durant una visita
a la seu central de l’institut. El

conseller, que va estar acom-
panyat pel director general de
Centres Públics, Josep González
Cambray, i per la directora ge-
neral d'Educació Infantil i Primà-
ria, Maria del Mar Camacho, va re-
marcar que “l’IOC no ha estat

encara estructurat com la Llei
d’educació de Catalunya dema-
na, a partir del decret”. “Per tant,
hem d’estructurar clarament què
és l’Institut Obert de Catalunya”,
va afirmar.  

La nova normativa establirà
les finalitats, les funcions i el pro-
jecte educatiu de l’IOC. Entre di-
ferents aspectes, regularà les fun-
cions dels òrgans de direcció, el
professorat i els corresponents
mecanismes i requisits d’accés.
També es concretaran els siste-
mes de provisió dels llocs de tre-
ball de professorat col·labora-
dor, figura que permetrà en gran
mesura donar cobertura a la va-
rietat i flexibilitat de l’oferta de
l’IOC.

MÉS DE 23.000 ALUMNES
L’IOC és un institut dedicat ex-
clusivament a la formació de
persones adultes a distància.
L’ensenyament i aprenentatge
es porta a terme mitjançant un
campus virtual basat en una pla-
taforma Moodle, anomenat cam-
pus IOC, que combina la potèn-
cia d’aquest programari amb el
Portafolis digital i la Secretaria

virtual desenvolupada especial-
ment per a l’IOC. 

L’IOC, que el passat curs va
comptar amb més de 23.000
alumnes matriculats –essen-
cialment persones adultes-, ofe-
reix ensenyaments diversos: ci-

cles formatius d’FP (en grau mit-
jà ho cursen un 17% dels alum-
nes i en grau superior un 40%),
batxillerat (més del 9% dels
alumnes), oferta formativa en
línia de l’Escola Oficial d’Idiomes,

graduat en educació secundària,
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés d’FP, preparació per
a les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat), certificat de com-
petència digital Competic3, així
com altres formacions especia-
litzades.

A més, cal tenir en compte la
popularització de les noves tec-
nologies, que ha provocat un
augment del prestigi i la deman-
da de la formació continuada.

UNA NOVA OPORTUNITAT
L’IOC permet a l’alumnat dispo-
sar d’una oferta flexible i varia-
da, segons les seves necessitats
i el temps disponible. Això per-
met formar-se a moltes persones
que d’una altra manera no tin-
drien accés als estudis, ja sigui
per raons econòmiques, per
raons de situació geogràfica o
per problemes de conciliació
horària i familiar. 

La millor formació a distància
» La Generalitat vol convertir l’Institut Obert de Catalunya en un referent europeu
» Un nou decret el dotarà d’una estructura pròpia adequada a la seva singularitat

www.ioc.xtec.cat

L’IOC és un centre
públic que ofereix 
estudis a distància

no universitaris 
per a joves i adults 

La nova normativa
regularà les

finalitats, funcions 
i el projecte 

educatiu del centre
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En aquest sentit, l’IOC és una
eina que afavoreix l’equitat i la llui-
ta contra la segregació escolar,
perquè és una nova oportunitat
per a molts alumnes. I és que
permet que aquells que per ho-
rari o per lloc on viuen no poden

fer uns estudis que desitgen hi
trobin la solució per cursar-los, si-
gui a l’hora que sigui, visquin on
visquin.

Amb tot, l’IOC és un institut
molt potent que ofereix servei a

gent que no ha acabat secun-
dària perquè l’acabi, així com a
gent que ha acabat secundària
i vol fer batxillerat però no el pot
fer per horari de treball. També
és una bona opció per a les per-
sones que volen formar-se en
llengua o per a les interessades
en graus concrets de formació
professional. 

En paral·lel, l’Institut Obert
de Catalunya també dona su-
port a molts centres presen-
cials, que durant l’any no po-
den oferir determinades ma-
tèries. Aquests estudiants –es-
tudiants visitants- poden com-
binar l’assistència al centre pre-
sencial amb els estudis a dis-
tància de l’IOC.

Amb tot, aquest centre ja
dona un servei molt gran que
ara la Generalitat vol potenciar,
amb l’objectiu que el país tingui
un institut de referència europea
en la formació a distància.<

4L’IOC va néixer l’any 2006 a partir de la
integració en un únic centre de tres projec-
tes existents en matèria de formació no pre-
sencial, gestionades des del departament
d’Ensenyament. 

L’objectiu d’aquella integració era impul-
sar l'oferta de noves activitats formatives i
nous ensenyaments demandats per la socie-
tat i potenciar el posicionament institucio-

nal de l’IOC arreu de Catalunya per conver-
tir-lo en un centre de referència.

Mirant al futur, en un món globalitzat i
de la Societat del Coneixement i de la Infor-
mació, l’IOC ha de tenir un paper rellevant
en un dels objectius principals del sistema
educatiu: la formació al llarg de tota la vida
de les persones aprofitant les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.<

Mirant al futur
» L’IOC va néixer el 2006 per impulsar l’oferta de noves

activitats formatives i ara s’adapta al món globalitzat  

L’IOC permet
formar-se a moltes
persones que d’una

altra manera no
ho podrien fer

www.ioc.xtec.cat
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Som a la recta final del pri-
mer mandat de la CUP a l’A-
juntament de Barcelona.

Quin balanç en fa?
Em quedo amb l’aprenentatge
que hem tingut de com és la ins-
titució. Hem ratificat les coses que
ja intuíem que hi havia a dins.

Quines?
Els límits que té la pròpia institució,
el teatre que hi ha fruit del seu pre-
sidencialisme... L’oposició fa un mer
control, però a nivell propositiu
està molt limitada. Hi ha regidors
que fa molts anys que són a l’Ajun-
tament i que el seu modus vivendi
és fer oposició, però això després no
es trasllada en un canvi material de
les coses.

Abans deia que ja ho intuïen, tot
això.
Sí, però no et deixa de sorprendre
quan ho veus amb els teus propis
ulls. Per exemple, quan veus que el
PDeCAT es continua portant bé
amb el PP. Malgrat tenir Joaquim
Forn a la presó, els regidors dels dos
partits tenen una relació de co-
mentar la jugada que costa d’en-
tendre. Jo molts cops em pregunto:
¿Com pot ser que els estiguin rient
les gràcies?

Li dirien que és part del joc de-
mocràtic.
Doncs jo ho veig molt hipòcrita.
Més que res perquè això també és
política. Certs vincles t’allunyen
de poder fer la política que vols. So-
bretot quan passes anys a dins.

Qui no ha acabat el mandat ha
estat María José Lecha. Què va
passar exactament amb ella?
Hi va haver un document per part
de certs nuclis de les assembles de
la CUP en el qual posaven de ma-
nifest, segons el seu punt de vis-

ta, tota una sèrie de males praxis
que hi havia hagut per part de la
regidora.

Quines males praxis?
Al document s’especificaven, però
no se’n va voler fer gaire ressò pú-
blicament perquè enteníem que
no era necessari fer-ho i, per tant,
tampoc ho faré jo ara.

No era una bona oportunitat
per demostrar la transparència
que vostès sempre reivindiquen?
Vam valorar que era una qüestió in-
terna de la CUP. I amb els meca-
nismes de l’organització es van
articular les explicacions que es van
voler donar internament.

Al llarg d’aquests anys han estat
molt crítics amb el govern d’Ada
Colau. Fins i tot l’acusen d’esco-
rar-se cap a la dreta. 
Sí. Quan Barcelona en Comú va
guanyar l’alcaldia es va obrir un ven-
tall d’oportunitats per canviar el
model de ciutat, començant per re-

cuperar serveis públics i apostar cla-
rament per un decreixement turís-
tic. Però cap d’aquestes dues coses
s’ha complert. Bé, de fet ni s’han po-
sat a l’agenda. 

Això els comuns li rebatrien.
Sí. Em dirien, per exemple, que han
augmentat molt la despesa social,
i és veritat. D’acord. Però la des-
igualtat també ha augmentat molt.
Això vol dir que no s’estan tocant
elements clau per revertir aquesta
desigualtat. Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar pedaços com
ha fet Colau. ¿Per què ens hem
quedat sols defensant el decreixe-
ment turístic, per exemple?

És viable el decreixement turístic?
I tant, però has de diversificar l’e-
conomia i fer una aposta per altres
sectors productius de la ciutat.

Quins?
[Pensa] Hem de tornar el negoci als
barris. Les petites botiges, el sector
cultural... Hem de deixar de ser mo-
nocultiu turístic. Però per fer-ho
t’has de plantar davant la indústria
turística, i això requereix tenir un mo-
viment popular darrere. Però com
que els comuns sovint han copat
aquest moviment popular perquè
estigui a favor dels seus postulats i
renunciï a certes coses...

El líder de la PAH va plegar per
entrar a treballar a l’Ajuntament,
per exemple.
Un escàndol.

Coses com aquesta debiliten els
moviments socials?
Jo crec que sí. I penso que ha estat
un error del govern però també de
la mateixa gent que n’ha acabat
formant part. Hi ha moviments que
han acabat copats per l’administra-
ció, però per sort en sorgeixen d’al-
tres que els qüestionen. Per exemple,
els grups d’habitatge de barri.

Com veuen la FAVB? Creu que és
crítica com amb l’anterior govern?
No. Malgrat que públicament vul-
guin mantenir una certa indepen-
dència, massa sovint donen suport
a polítiques que fa cinc anys no hau-
rien acceptat.

I la ciutat, com la veuen? Hi ha un
problema d’inseguretat?
Depèn de com ho entenguem. Si
mirem les xifres oficials, és evident
que els fets delictius han augmen-
tat. Però nosaltres creiem que el pro-
blema més greu que té la ciutat és
de desigualtat. I potser si anem a l’a-
rrel d’aquesta desigualtat i la com-
batem, els delictes disminuiran. En
lloc de més policies, nosaltres diem:
més treballadors socials, més edu-
cadors, més serveis públics...

A Ciutat Vella va ser molt cele-
brada la macrooperació policial
de finals d’octubre.
Sí, però l’endemà els veïns ja deien
que els narcos havien tornat a ocu-
par habitatges.

Què s’ha de fer doncs?
M’agradaria veure el mateix dispo-
sitiu policial al Port. I no diré res més
perquè després em posen querelles
[somriu]. I sobretot el que comen-
tava abans: més serveis públics.
¿Com pot ser que a Ciutat Vella ha-
gin reduït els educadors socials
amb la situació que hi ha? Sincera-
ment, ens preocupa quan veiem els
comuns celebrant tant una ma-
crooperació policial.

També van celebrar que el Ple re-
provés el rei, a proposta de la CUP,
per cert. De què serveixen aquest
tipus de declaracions més enllà
de generar titulars?
Serveixen per desgastar una insti-
tució caduca i patriarcal, perquè hi
hagi un debat públic al respecte...

El rei no sembla gaire preocupat.
[Somriu]. No... És evident que més
enllà del posicionament públic, això
no té una translació real. Però com
a mínim contribuïm a posar el debat
sobre la taula.

Creu que les eleccions del maig vi-
nent estaran més marcades per
l’agenda nacional que per la local?
Fa uns mesos pensava que sí, però
veient com està ara mateix el procés
independentista ja no ho tinc tan
clar. A més, pel pes que té Barcelo-
na potser el debat no girarà tan en-
torn d’això, però és clar que hi jugarà
un paper rellevant.

Si depèn dels vots de la CUP que
Colau torni a ser alcaldessa o que

la ciutat passi a tenir un alcalde in-
dependentista, què faran?
Caldrà veure els programes de cada
partit. No es tracta tant de si s’és o no
independentista, sinó de quines
qüestions programàtiques es posen
sobre la taula.

I si d’aquests mateixos vots depèn
que Manuel Valls pugui ser alcal-
de, ho evitaran?
[Pensa]. Jo entenc que sí, que en
aquest supòsit evitaríem que Valls
fos alcalde. 

Ja han dit que no faran pactes de
governabilitat. No volen assumir
espais de govern?
És que assumir espais de govern sen-
se tenir una correlació de forces a fa-
vor teu et pot dinamitar el teu pro-
jecte polític. ¿Els comuns, amb onze
regidors, han dinamitat els seus
principis polítics? Jo crec que sí, for-
ça. Han fet una política comunicati-
va molt agressiva i han venut mol-
tes victòries, però si rasques... Les pre-
ocupacions veïnals segueixen sent
les mateixes ara que fa quatre anys.

Com entomen els comuns una crí-
tica com la de la CUP, feta des de
l’esquerra?
S’ho prenen tot com un atac. És com
si no acceptessin que nosaltres pu-
guem estar més a l’esquerra que ells.
I com que no ho accepten, ens ridi-
culitzen. Jo amb Jaume Asens he tin-
gut moltes enganxades. Personal-
ment, he de dir que m’he portat mi-
llor amb la gent d’Iniciativa.

Com s’ho explica?
No ho sé. Però tenen un tracte di-
ferent. La manera de negociar, d’en-
tendre la diversitat... Almenys és el
que jo he viscut aquests quatre
anys. De fet, els grans pactes de ciu-
tat els ha aconseguit Janet Sanz. 

“Cal anar a l’arrel dels
problemes, no posar

pedaços com ha fet Colau”
Maria Rovira / Regidora de la CUP Capgirem Barcelona

Maria Rovira ens cita a mig matí a l’Ajuntament però acabem fent l’entrevista en
un bar de Gràcia. Després de quatre anys fent de regidora, reconeix que se sent
més còmode al carrer que a la institució. El canvi de lloc no té res veure amb això,
però és premonitori. Diu que s’ha portat millor amb ICV que amb els comuns.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

Perfil | L’única regidora de la CUP que ha fet tot el mandat
Maria Rovira (Barcelona, 1988) és l’única dels tres regidors de la CUP que van començar 

el mandat i que l’acabarà. Psicòloga de formació, participa en espais feministes i ha 
focalitzat la seva activitat en la construcció del moviment juvenil des de fa anys.

“Els grans pactes
de ciutat els 
ha aconseguit la
regidora Janet Sanz”

Entrevista
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MOSTRA4L’Eix Sant Martí ja
ho té tot a punt per celebrar una
nova edició de la seva Mostra de
Comerç i Fora Stocks de Tardor,
que se celebrarà el 10 de no-
vembre entre les 10 del matí i
les vuit del vespre a la rambla
Guipúscoa, entre els carrers
Cantàbria i Maresme.

Una vegada més el comerç
local podrà donar a conèixer
tots els seus productes entre els
veïns en el que és una mostra
que sempre és molt ben rebuda
pel veïnat. Hi haurà més de 50
estands de comerços associats
que oferiran els seus millors
productes. Al llarg de la jorna-
da també es farà una fira d’ar-
tesans de temàtica medieval,

que farà que la gent pugui gau-
dir d’un dia amb una gran ofer-
ta comercial i molt bon ambient.

SORTEIG DE 2.000 EUROS
Al llarg de la jornada també se
celebrarà un sorteig de dife-
rents vals de compra per gastar
en els comerços associats. La

suma d’aquests vals s’enfila fins
als 2.000 euros.

PASSAREL·LA DE MODA
D’altra banda, el  26 d’octubre es
va celebrar a passarel·la de moda
Bcn Moda al Carrer, que va reu-
nir molts veïns amb ganes de
descobrir les noves tendències.

La Mostra de Tardor ja és un clàssic del barri. Foto: Eix Sant Martí

Arriba un nou Fora Stocks
de tardor de l’Eix Sant Martí

Comerç

50
estands participaran
en la cinquena Mostra
de Comerç i Fora
Stocks de Tardor

El comerç urbà europeu es
reunirà a Barcelona dos dies

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

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

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

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

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

Ajuts | 345.000 euros per a la digitalització dels comerços
L’Ajuntament destina una línia de subvencions per impulsar la transformació digital d’es-

tabliments i associacions de comerciants. Els projectes poden anar des d’obtenir una 
presència bàsica a Internet fins a la participació en plataformes de venda en línia.
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Després d’aconseguir sumar tres
dels últims quatre punts (empa-
tant contra el Torrelavega i guan-
yant a Alacant contra l’Agustinos),
l’Handbol Sant Martí de Loren-
zo Rueda vol encadenar la terce-
ra jornada seguida puntuant.

Per fer-ho, el conjunt de la
Verneda haurà de derrotar el
cinquè classificat de la Divisió de
Plata, el Club Cisnes de Ponteve-
dra, un equip que arribarà a te-
rritori lila en plena forma, amb
tres victòries consecutives (la mi-
llor ratxa de la categoria junta-
ment amb la del líder, el Barça B)
després d’un inici de curs discret.

LA PRIMERA A DOMICILI
Els liles afronten aquest matx
contra els gallecs amb la moral
alta després dels darrers dos re-

sultats, que inclouen la primera
victòria de la temporada a domi-
cili, el passat diumenge 4 al Pitiu
Rochel (23-24). Els de Rueda
van dominar el partit de princi-
pi a final, arribant fins i tot a ma-
nar en el marcador per quatre
gols en els primers minuts.

EL POBLENOU ES DISPARA
I si a la Verneda tenen raons per
ser feliços, la situació encara és

millor al Poblenou. L’equip, que
acaba de pujar a la Primera Na-
cional masculina, encadena dues
victòries (a Palautordera i a casa
contra l’OAR de Sabadell), re-
sultats que els han servit per es-
calar a la setena posició.

El calendari imminent del
conjunt de Joaquín Oliveros pas-
sa per un desplaçament a Sarrià
de Ter el dia 10 i per rebre el Sant
Joan Despí el dissabte 17.

La plantilla lila, satisfeta després del darrer triomf. Foto: Fernando Cisneros

L’Handbol Sant Martí, a punt
per rebre la visita del Cisnes

» L’equip va guanyar el primer partit del curs a domicili a Alacant
» L’Handbol Poblenou encadena dos triomfs i s’acosta a la zona alta

El nou Júpiter de Rubén
García suma tres punts de sis

Després de la dimis-
sió del cos tècnic d’À-
lex Martínez (el pas-
sat 23 d’octubre) i

de l’arribada del nou cos tècnic
amb Rubén García al capdavant
(que va arribar amb quatre fit-
xatges sota el braç), el Júpiter ha
sumat tres punts dels sis que
s’han disputat. Els gris-i-grana
van aconseguir guanyar en el
darrer partit del mes passat, en
el seu desplaçament al camp del
CE Manresa (0-2), però una set-
mana més tard, van patir la se-
gona derrota del curs a casa (per

un resultat idèntic contra un ri-
val directe, l’FC Andorra).

Els de la Verneda són tretzens
amb 10 punts després de les pri-
meres 10 jornades i tenen una as-
signatura pendent claríssima:
millorar com a locals. El calendari
més imminent del conjunt de
García, a més, brinda una opor-
tunitat per fer-ho el pròxim diu-
menge 11, quan rebran la visita de
l’EFAC Almacelles, un dels equips
de la zona alta de la classificació.
Un cop superat aquest examen,
el Júpiter viatjarà al camp del CE
Unió Cambrils. 

La ratxa del CN PobleNou
s’acaba contra el Tatami RC

La dinàmica de quatre
victòries consecutives
del CN PobleNou va
arribar a la seva fi en el

primer partit d’aquest mes, que
es va jugar el passat dissabte 3
contra el Tatami RC (39-40 en
un partit que es va escapar en la
darrera jugada del matx, quan els
visitants van aconseguir anotar
un assaig).

Aquesta derrota fa que els po-
blenovins continuin en la quar-
ta posició del grup B de la Divi-
sió d’Honor B amb quatre victò-
ries i tres derrotes (tot i que en-

tre el tercer, l’Hospitalet, i el
novè, que és precisament el Ta-
tami, només hi ha una victòria de
diferència).

Els de la Mar Bella afrontaran
una recta final del mes en la
qual només tenen a la vista dues
jornads més. La primera d’elles,
el pròxim dissabte 10, portarà el
conjunt de Graham Smith fins al
camp del CR Sant Cugat, que
també ha guanyat quatre partits
en aquest tram inicial del curs. El
darrer, previst per a l’últim cap
de setmana del mes, suposarà la
visita del Fénix de Saragossa.

Les Tucans defensen 
el seu liderat a Tres Cantos

Les Tucans no volen
conformar-se amb
l’arrencada de curs
extraordinària que

estan protagonitzant. Les de la
Verneda, colíders de la lliga jun-
tament amb les Barcelona Tsu-
namis, visitaran demà passat la
pista del Tres Cantos PC de la Co-
munitat de Madrid, un conjunt
que només ha jugat tres partits (té
pendent rebre el Vila-real). Les de
Ramon Marty són primeres amb

10 punts, després d’empatar el
passat dia 27 contra el Rubí.

DEBUT DE JACQUIE PIERRI
Precisament aquest darrer partit
va servir perquè el reforç de luxe
de les Tucans, la nord-america-
na Jacquie Pierri, debutés amb el
conjunt groc. La jugadora de
Nova Jersey ha fet la transició a
l’hoquei línia després d’haver ju-
gat sempre a hoquei gel i es va es-
trenar amb un gol en el partit.

Pau Arriaga
SANT MARTÍ

Esports Bàsquet | El Grup Barna trenca la seva mala dinàmica a Gràcia
La victòria del passat dia 4 a la pista del Vedruna (63-66) permet que el sènior masculí del

Grup Barna prengui aire. Aquest va ser el segon triomf a la lliga, un resultat que deixa l’equip
desè. Lliçà d’Amunt (a la Nau del Clot) i CEB Girona (al Gironès) seran els dos pròxims reptes.
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Llibres Teatre

Rosalía és el fenomen musical de l’any.
En molt poc temps la cantant de fla-
menc de Sant Esteve Sesrovires ha
aconseguit fer arribar la seva música al
gran públic, a banda i banda de l’Atlàn-
tic. Ara, amb El mal querer (Sony Music,
2018), tothom li augura un gran èxit. Els
singles que ha anat avançant així ho in-
diquen: és un dels discos més esperats.

Música Pelis i sèries

El mal querer
Rosalía

Arriba el DOCfield Barcelona
El festival de fotografia documental DOCfield Barcelona, una

iniciativa de Photographic Social Vision, celebra una nova
edició entre el 8 de novembre i el 9 de desembre. Enguany
el festival ha escollit l’amor com a temàtica de les seves ex-
posicions, que estan repartides per gairebé una vintena de

punts de Barcelona, un a l’Hospitalet i un a Sant Adrià de Be-
sòs.  El festival programa diferents exposicions gratuïtes, visi-
tes guiades i una jornada per a professionals de la comuni-

cació. Alguns dels noms protagonistes d’aquesta edició 
són Isadora Kosofsky,  Maria Espeus o Nancy Borowick. 

S P I K E  L E E
La fitxa

QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser guionista i director de cinema
Una de les seves pel·lícules més populars és ‘Malcom X’

Famosos

Defensar la independència de Catalunya
Durant la presentació del film ‘Infiltrados en el KKKlan’ 

Les declaracions encenen Twitter
Opinions a favor i en contra del director de cinema

QUÈ HA FET?

Un pare absent, una mare infantilitza-
da, fills amb discapacitats i alcoholit-
zats i una àvia que els sosté a tots però
que, ara, està agonitzant. Aquesta co-
mèdia sobre una família al límit de la
dissolució ens mostra la nostra incapa-
citat, com a individus i societat, per
parlar d’allò que ens passa.

Al Teatre Romea de Barcelona.

L’omissió de la família Coleman
Claudio Tolcachir

Ja es pot gaudir d’aquesta pel·lícula,
una coproducció britànica i nord-ame-
ricana que fa una repassada biogràfica
a la figura de Freddie Mercury, el caris-
màtic frontmande Queen. El jove can-
tant coneix els altres membres de la
banda en un concert de la banda Smi-
le i comencen a forjar un dels grups
més populars i llegendaris de la història.

Bohemian Rhapsody
Bryan Singer

| Ant-man y la avispa
Marvel presenta l’adaptació a les principals consoles d’una de

les seves darreres pel·lícules. Ens posarem en la pell del superheroi.

El polèmic guionista i director de cinema Spike Lee ha
tornat a ser notícia per les seves opinions polítiques.
En aquest cas, l’americà s’ha declarat a favor de la in-
dependència de Catalunya en una entrevista que va

concedir al diari El Española finals del passat mes
d’octubre durant la presentació a Madrid de la seva
darrera pel·lícula Infiltrados en el KKKlan.En concret,

Lee va especificar que es considera un amant de Bar-
celona i de tot el que tingui a veure amb Catalunya. A
més, el cineasta va preguntar al periodista que el va
entrevistar quan se solucionaria el tema de la inde-
pendència i va afegir que la seva opinió era clara, ja

que es va posicionar clarament a favor que Catalunya
esdevingui independent. Aquestes declaracions no
van passar desapercebudes per la premsa ni pels
usuaris de les xarxes socials. De fet, a Twitter es va
obrir un debat amb diferents opinions a favor i en

contra de les declaracions del director de Malcom X.

No t’ho perdis

Viu en línia

Un viatge en el temps i en la memò-
ria. En aquesta novel·la, l’escriptor me-
xicà Álvaro Enrigue ens relata la histò-
ria d’una nació oblidada: l’Apacheria,
un territori entre Méxic i els Estats
Units que va ser independent durant
el segle XIX. Un relat de guerres, indí-
genes apatxes i el descobriment de la
pròpia identitat.

Ahora me rindo y eso es todo
Álvaro Enrigue
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Viu en línia

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
21:30 El compositor, músic i intèrpret Isma Ro-

mero comença la gira del seu darrer treball
d’estudi, anomenat Luminiscencia, al dis-
tricte. / Sala Razzmatazz.

TOTS ELS DIMARTS
16:30 Des de finals del mes de setembre i fins

al pròxim dia 27, cada dimarts es farà una nova
sessió del curs Òpera cafè, que vol acostar
aquest gènere a tots els públics. / Centre Cí-
vic Sant Martí.

TOTS ELS DIMECRES
19:00 Des de fa unes setmanes està en marxa

un curs de balls de saló, coordinat per Eduard
Pérez, que fa que els alumnes coneguin es-
tils com el tango, el txa-txa-txa o la samba.
/ Centre Cívic Can Felipa.

DES DE L’11 DE NOVEMBRE
Matí-TardaAquest diumenge s’inaugura la mos-

tra Rostres (Dones de Gràcia), un exercici
creatiu i multidisciplinari de les dones crea-
dores de Gràcia que es podrà visitar tres set-
manes. / Casal de Barri Verneda.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra Aza-

gra & Revuelta, una activitat que s’emmarca
en la programació de la Festa Major del ba-
rri de la Verneda. / Espai Expositiu Pere Ca-
lafell.

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
10:15 StoryTime és el nom de l’espectacle d’a-

nimació infantil en anglès que s’emmarca en
la Festa Major de la Verneda i Sant Martí. /
Centre Cívic Sant Martí.

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
17:30 Les golfes és el nom de la narració, coor-

dinada per Roger Casadellà, que serà la prò-
xima proposta del cicle Lletra petita - Llibres
a escena per a majors de 4 anys. / Bibliote-
ca El Clot - Josep Benet.

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
12:00 Partit de bàsquet corresponent a la des-

ena jornada de la Copa Catalunya femenina
entre el Grup Barna i el Bencriada. / Pavelló
de la Nau del Clot.

La narradora Assumpta Mercader serà
l’encarregada de coordinar l’especta-
cle infantil Tomba la tinta. / Bibliote-
ca Sant Martí de Provençals.

Assumpta Mercader acosta
l’espectacle ‘Tomba la tinta’
Dimarts 20 de novembre a les 18:00

Montserrat Pérez serà l’encarregada de
coordinar les dues darreres sessions del
taller anomenat Patronatge - Nivell
obert. / Centre Cultural La Farinera del
Clot.

El taller de patronatge
encara la seva recta final
13 i 20 de novembre a les 19:30

15 dies de celebració amb gales líriques,
teatre, maratons musicals; el barri
de la Verneda està immers en la cele-
bració de la seva Festa Major. / Dife-
rents carrers i places del barri.

La Verneda celebra
la seva Festa Major
Fins al 18 de novembre

Partit d’handbol de la novena jorna-
da de la Primera Nacional masculina
entre el Poblenou i el Sant Joan Des-
pí. / CEM Nova Icària.

L’Handbol Poblenou rep
la visita del Sant Joan Despí
Dissabte 17 de novembre a les 20:30

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
P R O P O S T E S
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