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

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

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

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

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

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

La Janet considera que un
dels grans problemes que pateix el

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

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

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

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

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

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

ESPANYA, 
LÍDER D’EUROPA 

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

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

per @ModernetdeMerda

Acatar, diu

Pedro Sánchez sap executar perfec-
tament el seu paper de Zapatero ac-
tualitzat. Amb molta més mestria que
el seu predecessor, la nova cella d'Es-
panya domina l'art del bon socialisme,
el de la pastanaga i el regle, la carícia
i el càstig. La seva estratègia vers el
conflicte català gairebé no té escletxes,
controla la revolta mesurant amb una
balança d'or els somriures
i la determinació patriòti-
ca. No se li escapa res, la
nació és seva.

L'última prova d'aques-
ta sàvia habilitat la vam veu-
re fa poc, quan l'esperança
de l'esquerra espanyola va
voler rebatre les paraules de Quim Tor-
ra del dia anterior. Li va respondre que
en un estat democràtic de dret els go-
vernants han d'acatar les sentències ju-
dicials, encara que no les comparteixin.

La frase, dita així, és irrefutable. No
s'hi pot fer res. Però els anys ens han
anat fent vells i hi ha trucs que ja ens
els sabem de memòria. Som capaços de
veure't la carta marcada, Pedro.

Subtilment, en la seva afirmació
Sánchez legitima el judici -no ho sé, di-
gueu-ne com vulgueu- com si la farsa
monumental que fa mesos que pre-
senciem amb Llarena i companyia
tingués res a veure amb la justícia i la
separació de poders, i ens intenta situar
en el marc d'una Espanya plenament
democràtica, condició sine qua non per

acatar totes les sentències judicials, ens
agradin o no.

Fa poc ho va fer ell, però ho ani-
ran fent tots. Intentaran que caiguem
en aquest parany. Pronunciaran fra-
ses grandiloqüents de país democrà-
tic exemplar mentre tenen presos
polítics i exiliats a les seves vitrines,
mentre Europa es posa les mans al
cap amb l'heroi del Suprem, mentre

la fiscalia demana dos anys i mig de
presó per als onze ciutadans que es
van encadenar al TSJC en senyal de
protesta, mentre la Manada campa
lliure per Espanya, mentre Valtonyc
campa lliure per Brussel·les. I un et-
cètera insofrible.

Ho provaran. És el poder que saben
que tenen. Però nosaltres serem un pèl

més intel·ligents i sabrem
veure que la seva cantare-
lla del respecte a les sen-
tències judicials no és apli-
cable a l'Estat que simbo-
litza Llarena, al no-judici
que viurem. No esperarem
frisosos el dia de la sen-

tència com si allò fos realment un ju-
dici. Auguro que no serem tan idiotes,
Pedro.

En un estat democràtic de dret
s'han d'acatar les sentències judicials,
encara que no les compartim, diu
Sánchez. I hi estic completament d'a-
cord. En un estat democràtic de dret,
sí. En una Espanya amb presos polítics
i exiliats de manual, mira, no.

La seva cantarella del respecte
a les sentències judicials no és aplicable

a l’Estat que simbolitza Llarena

Una gran #Diada2018
per avançar cap a la re-

pública. No hi ha cap al-
tre poble a Europa que hagi mobilitzat
tants milions de persones, set anys se-
guits i sense incidents. Demanem votar
el nostre futur i ser respectats com a na-
ció. Gràcies a tots els qui ho esteu fent
possible!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Més que demanar que
el president @QuimTo-

rraiPla faci entrevistes a
mitjans internacionals, el que hauríem
d'aconseguir és que fos @JosepBorrellF
qui concedís més entrevistes. Ens van
molt bé perquè a l'estranger tinguin una
idea clara de què passa de veritat a Ca-
talunya.

@XSalaimartin

¿Pero quién era el Rec-
tor de la URJC cuando

sucedieron todos estos
chanchullos y corruptelas? Espero que
alguien que ahora no tenga ninguna res-
ponsabilidad estatal de importancia.
Alguien que no sea, yo que sé, magis-
trado del Tribunal Constitucional. ¿No?
Por decir algo.

Ni un paper a terra. Ni
un encaputxat. Ni un cú-

ter. Ni un càmera agredit.
Ni un poli pegant un fotoperiodista. Ni
un poli infiltrat arrencant coses. Ni una
petició d’empresonament de cap presi-
dent. Ni un símbol arrencat. Ni rastre de
violència. #AhíLoDejo #LlibertatPresos-
Polítics.

@PereMas@jpurias@KRLS

Jaume Asens
El regidor haurà de donar explicacions el

dia 25 de setembre en un Ple extraordi-
nari forçat per l’oposició sobre les possi-

bles retallades del govern municipal per a
aquest any i el 2019. En el cas del districte

la retallada podria ser de 8,2 milions.  
pàgina 8

Eix Sarrià
L’Eix Sarrià ha organitzat un concurs de
fotografia a través de la xarxa social Ins-

tagram per tal de donar a conèixer els
comerços del barri i el patrimoni sarria-
nenc. La iniciativa s’emmarca en la cele-

bració de l’Any del Comerç i la Cultura. 
pàgina 16

Mercedes Vidal
La implantació de la nova línia de bus

V9 està provocant les crítiques dels
veïns de les Tres Torres pel seu

recorregut. Des de la regidoria de Mo-
bilitat que encapçala Vidal defensen que

la línia “està donant un bon servei”.  
pàgina 10
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 Les claus

No parlem de la sèrie de TV Els in-
tocables. Es tracta de posar en evi-
dència les estructures que mane-
guen l’Estat espanyol i les nul·les
perspectives de canvi en el futur.
La monarquia, instaurada i he-
reva de Franco, és inviolable, faci
les trapelleries que faci. PP, Cs i
PSOE voten que no s’investigui el
rei “campechano”. La Constitu-
ció del 78 no es toca! El Concordat
amb el Vaticà, de canvis ni parlar-
ne. L’Exèrcit, ni tocar-lo! 181 mi-
litars manifesten que Franco fou
un militar exemplar. Les forces i
cossos de seguretat de l’Estat, im-
munes, poden pegar i fer el que
vulguin. La cúpula del Poder Ju-
dicial farà el que vulgui i l’Estat ja
pagarà les despeses de la seva de-
fensa a Bèlgica. L’oligarquia de
grans propietaris d’Andalusia i
Extremadura continua inamovi-
ble. La Banca, ja vindrà l’Estat a
pagar els plats trencats. Els servi-
dors i subministradors de l’Estat
construint autopistes, aeroports,
l’AVE, armes i bucs, plataformes
de dipòsits de gas, etcètera. Si no
hi ha negoci, ja vindrà el “papà”
Estat a salvar-ho. Les estructures
tècniques i legals de l’Estat, que
amb parentius i passar-se els uns
als altres els càrrecs, continuen
remenant les cireres a convenièn-
cia dels seus interessos. Qui es
mogui no surt a la foto! Els mit-
jans d’informació, que viuen i són
“deutors” de la benevolència de
l’Estat i les corporacions de l’I-
BEX 35. Només cal mirar els
anuncis a pàgina sencera. Amb
aquests antecedents, encara hi ha
ingenus que esperen que es pugui
arribar a un acord per negociar
amb aquest monstre de molts
caps que ho devora tot.

Els intocables
per Jordi Lleal 

Escòrrecs
per Xavier Graset

Una gota rere l’altra. Van caient
lentament i omplint a ritme en-
cadenat els cubells i ferrades que
he hagut de plantar al trespol de
casa. Estralls domèstics de la
vida en comunitat. Un excés
d’aigua, com mai no s’havia vist
en una nit al barri vell de Bar-
celona, i una veïna amant de les
plantes, però molt amant. Tan
amant que amb les plantes ama-
rades i el seu propi pis envaït per
l’aiguat, i com que l’aigua sem-
pre corre, la fugida vertical ha si-
gut a través del meu sostre.
M’aventuro, enfilat a una esca-
la, a trencar la làmina de pintu-
ra que té panxa per l’aigua acu-
mulada, i al primer estrip em va
a la cara. A raig. Esperaré amb
la finestra esbatanada que el cor-
rent d’aire em doni un cop de
mà. Que s’eixugui tot, i ho pugui
repintar. 

Les gotes van fent mal, bus-
quen el seu camí. Tenen un
efecte torturador, penetren.
Aquest estiu, un pèl estrany,
l’hem tingut farcit de xàfecs
com els d’aquesta setmana. El
clàssic de Raimon cantava a la
pluja sense formació, la dels
excessos, la de l’escassetat i els

excessos. Ja és això el que ens
passa, que no tenim manera
d’ensenyar-li a comportar-se.

Són elements naturals. L’ai-
gua la busquem, la necessitem
per viure, però segons com l’a-
cabem rebent ens fa mal. Tam-
bé passa amb el foc, i també amb
el vent. Aquests elements de la
natura, que es desfermen i que
ens poden abocar a la desfeta en
més o menys intensitat. Amb tot,
fan la seva feina. I aquests són
temps en què costa trobar que
tothom faci el que li pertoca. Ja
no forçar els elements, n’hi ha
que actuen com la gota que cau,
abonant la mentida per fer mal,
no per construir. És un clàssic de
la política, que també bascula en
l’esfera quotidiana: l’art de men-
tir, la tècnica de l’esquitxada, de
crear els fets i situacions d’arti-
fici, més que no pas la de res-
pectar aquells que els expliquen. 

Ja és ben bé estrany que Do-
nald Trump serveixi de model i
manera de fer per a aquells que
acusen els seus adversaris de
practicar el seu populisme. Però
ja ho diuen: l’aigua fa escòrrecs.

Publicat a El Punt Avui

Les millors
perles

Paul McCartney, que a 76 anys acaba de publicar Egypt Station,
ha revelat els secrets sexuals dels Beatles en una extensa en-
trevista per a l’edició britànica de la revista GQ. Masturbacions

grupals a casa de Lennon, trobades íntimes amb groupies o la pri-
mera vegada (amb públic) de Harrison, entre les anècdotes.

Un home ha atracat recentment un hotel disfressat de fan-
tasma i amb un ganivet. Ha passat a la localitat d’Albolo-
te, a Granada. El lladre va entrar a l’establiment cobert

per llençols, ulleres de sol i un ganivet a la mà. L’escena, surrea-
lista, ja s’ha fet viral. 

Un multimilionari de 72 anys ofereix la seva fortuna a la dona
que li doni un hereu. Benjamin Slade ha decidit compartir els
seus diners si a la dona, a més, no li molesta viure en un cas-

tell del segle XIII. Les candidates han de tenir entre 30 i 40 anys, ser
fèrtils i saber pilotar un helicòpter.

La Universitat d’Oviedo ha apartat un titular de Psicologia
per comentaris i comportaments sexistes reiterats. Comen-
taris com “per venir a una revisió heu de venir maquillades i

amb escot, i si fos necessari us hauríeu de treure una teta, així us
posaria la nota que volguéssiu” han acabat amb aquesta sanció.

Al’Índia ha començat una recerca i captura de la tigressa “devo-
radora d’homes”. La Cort Suprema ha rebutjat que es prote-
geixi l’animal, per la qual cosa els guardaboscos poden dispa-

rar-lo a matar. Tot plegat després que hagi estat acusat de matar
cinc persones durant les últimes setmanes.

Vist al Twitter

@junqueras: Bon inici de curs a tots els
nens i nenes! L’escola catalana ha patit
molt aquests mesos però ha aguantat fer-
mament, com sempre!

@julidejdarmuoz: Si en l'èxit de la mani
de la Diada no s'hi reconeix la capacitat
mobilitzadora del poder popular, no sé
pas quina altra cosa s'hi pot veure.

#FermsIDecidits

@Xiketameua: Si Cifuentes va dimitir 
per unes cremes i Montón per unes 
fotocòpies, quin serà el motiu de
#CasadoDimisión?

#UnaAltraQueCau #TornaLEscola

Denuncien un cas d’homofòbia 
en una discoteca de Luz de Gas1

2 Guerrero, del CT Barcino, 
bronze als Jocs Mediterranis

El CP Sarrià ja coneix 
el calendari de  Segona Catalana

Les Tres Torres es mobilitza 
contra la nova línia de bus V9

Intenten ocupar un local al Farró 
propietat de la Generalitat

El + llegit líniasarrià.cat
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5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Sarrià-Sant Gervasi no comparteix necessàriament les opinions
que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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POLÍTICA4El Districte celebrarà
un Ple extraordinari el pròxim dia
25 de setembre, forçat pel Grup
Demòcrata, ERC i PSC, per tal que
el regidor Jaume Asens aclareixi
les possibles retallades que el dis-
tricte podria patir durant aquest
any i el que ve.

La sessió arribarà després
que al juliol es conegués un do-
cument intern de l’Ajuntament
on es contempla una retallada de
107 milions a la ciutat, dels
quals 8,2 serien a Sarrià-Sant
Gervasi. Si es confirmés la reta-
llada, significaria que el Dis-
tricte patiria una reducció del

70% de la inversió, ja que la par-
tida estipulada és d¡11,8 mi-
lions. Després de les Corts, si les
xifres es confirmessin, Sarrià-
Sant Gervasi seria el segon dis-
tricte amb una retallada per-
centual més important.

En el cas del districte, tal
com es detalla en el document
intern municipal, al qual Línia
Sarrià va tenir accés el passat ju-
liol, les principals inversions
afectades serien  la Biblioteca de
Sarrià, que té una partida de 5

milions; l’adequació del centre
d’estada per a persones vulne-
rables del carrer del Cister, amb
una partida d’1,5 milions i la re-
habilitació de l’antic Mercat de
Vallvidrera, a la qual s’ha de
destinar un milió. 

El Ple arribarà després que el
districte de Sant Martí en cele-
brés un pel mateix motiu el dia
6, Horta-Guinardó ho fes el dia
12 i les Corts el dia 13. També ho
faran Sant Andreu el dia 18 i
Gràcia i Ciutat Vella el 20.

El Ple extraordinari debatrà les possibles retallades. Foto: Twitter (@Cs_Sarria)

Asens haurà d’aclarir el 25 de
setembre les possibles retallades

» Es farà un Ple extraordinari forçat pel Grup Demòcrata, ERC i PSC
» Un document municipal preveu una reducció del 70% de la inversió

Eduardo Mendoza presenta
el seu nou llibre a Sant Gervasi

LITERATURA4La biblioteca
Joan Maragall de Sant Gervasi
va ser l’escenari el passat 3 de se-
tembre de la presentació del
nou llibre de l’escriptor Eduar-
do Mendoza, ‘El rey recibe’.

En una de les sales de la bi-
blioteca, Mendoza, que va estar
acompanyat per la seva editora
Elena Blanco, va explicar que
“havia arribat el moment de
canviar de registre i plantejar-
me la possibilitat de fer alguna
cosa amb les meves memòries”.
Tot i això, el veterà escriptor va
voler deixar clar que ‘El rey re-

cibe’ “no són unes memòries
disfressades, tot i que parteixen
de la mateixa idea que podria
haver donat lloc a unes memò-
ries. És una novel·la”. 

L’obra és la primera part
d’una trilogia que comença ex-
plicant les aventures d’un pe-
riodista barceloní, Rufo Batalla,
durant la dècada dels 60 i prin-
cipis dels 70. Mendoza també va
explicar que el llibre reflecteix
la història de Barcelona i Nova
York amb elements autobio-
gràfics, que es plasmen en ordre
cronològic i històric. 

L’astrònom Josep Comas i Solà
ja té un espai a Vil·la Urània

EQUIPAMENTS4El llegat de l’as-
trònom Josep Comas i Solà
(1868–1937) ja té el seu espai al
Centre Cívic Vil·la Urània, la
seva antiga casa. I és que re-
centment s’ha inaugurat, al so-
terrani de l’edifici,  la zona d’ex-
posició ‘Comas i Solà’, on s’ex-
plica la trajectòria i els desco-
briments del que fou el primer di-
rector de l’Observatori Fabra.

Amb la inauguració de l’espai,
coincidint amb la Festa Major
del Farró, s’acaba de complir el
desig de Comas i Solà de conver-
tir Vil·la Urània en un espai per a

la divulgació i la cultura després
que el passat mes de març s’i-
naugurés el centre cívic. Així
doncs, des d’aquest setembre ja es
poden fer visites guiades concer-
tardes per tal de conèixer de més
a prop la figura de Comas i Solà.

REIVINDICACIÓ VEÏNAL
L’estrena d’aquest espai expositiu
i del centre cívic ara fa uns mesos
ha estat possible gràcies  a la
pressió que van fer familiars, en-
titats i veïns, ja que fa uns anys l’A-
juntament va voler enderrocar la
casa per fer el centre cívic.

La primera quinzena de mes,
plena de Festes Majors

TRADICIÓ4L’arrencada del mes
de setembre és sinònim de Fes-
tes Majors al conjunt del dis-
tricte, especialment als barris de
muntanya.

Els primers llocs a celebrar la
seva van ser la Font del Mont i
Mas Gumbau-Can Castellví, que
ho van fer a principis de mes.
Mas Saurò ho fa els dies 14 i 15
de setembre, mentre que la de
Vallvidrera, la més llarg de totes,
es va posar en marxa el passat

dia 7 i s’acabarà el dia 16. A Vall-
vidrera algun dels actes més
destacats que queden per fer-se
són la 25a Pujada a la Torre de
Collserola i el concurs de paelles.

EL FARRÓ I EL TURÓ PARK
A banda dels barris de muntan-
ya, el Farró va celebrar la seva Fes-
ta Major entre els dies 7 i 11,
mentre que el Turó Park ho farà
els dies 15, 21 i 22 amb la mostra
de comerç, havaneres i sardanes.

Cultura popular |Trobada Gegantera de Sarrià
La 30a edició de la Trobada Gegantera de Sarrià se celebrarà el pròxim 30 de se-
tembre a la plaça del Consell de la Vila. L’acte començarà a les 10 del matí amb la

plantada de gegants i a dos quart de dotze es farà la cercavila pels carrers de Sarrià.

8,2
milions és la retallada
que un document
de l’Ajuntament
preveu per al districte

Festa Major del Farró. Foto: Districte

Un moment de l’acte a la biblioteca Joan Maragall. Foto: Seix Barral
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Imputat un policia per les
càrregues de l’1-O a Infant Jesús
POLÍTICA4El magistrat del jut-
jat d’instrucció número 7 de Bar-
celona, Francisco Miralles, ha ci-
tat com a investigat  un agent de
la Policia Nacional per les càrre-
gues a l’escola Infant Jesús (Sant
Gervasi) durant el referèndum de
l’1 d’octubre de l’any passat.

En el seu escrit el jutge ar-
gumenta que cita l’agent com a
investigat, juntament amb qua-
tre policies més que van partici-
par en les càrregues en altres
centres de la ciutat, per un ús de
la força “desproporcionat” i sen-
se cap motivació “ni per la si-
tuació existent ni per als fins de
la intervenció”. Uns fins que
eren aturar el referèndum se-
guint el mandat del Tribunal
Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC). El jutge també re-

corda que aquest agent va ser el
responsable de donar “cops de
porra al cap” i “puntades de
peu” a persones que eren a terra.  

A banda de l’actuació con-
creta d’aquest policia, el magis-
trat també recorda que l’actua-
ció policial “no estava emparada”
per la resolució del TSJC que or-
denava impedir la votació , per
la qual cosa afirma que “cal pre-
guntar-se quin va ser el motiu
pel qual es va actuar, es va em-
pènyer, sacsejar i colpejar a les
persones que eren allà”. Al cen-
tre, la gent estava assegurada a
terra i es limitava a “obstaculit-
zar” l’entrada dels policies, afe-
geix el jutge, després de recordar
que hi va haver gent que va ser
“empesa violentament” i “esti-
rada de les orelles”.

Sarrià-Sant Gervasi és un distric-
te amb una mobilitat, tant pel que
fa al transport privat com al públic,
complicada. L’inici del curs esco-
lar sempre és un moment delicat
i aquest any no ha estat diferent.
El focus de la polèmica, enguany,
és la nova línia de bus V9, que ja
va crear controvèrsia fa uns me-
sos entre els veïns de les Tres To-
rres pel seu recorregut.

Des de l’Associació de Veïns  de
Les Tres Torres creuen que el
tram del V9 que passa pels carrers
Calatrava i Anglí s’hauria de mo-
dificar perquè “són carrers que
han de tendir a pacificar-se”.  Els
veïns diuen que la línia no hauria
d’abandonar Ganduxer a la Via
Augusta  per desviar-se per Cala-
trava, sinó que hauria de seguir per
Ganduxer fins al passeig de la Bo-
nanova. De baixada volen que el
bus passi per un carrer principal
com la Via Augusta i no per Anglí.

CRÍTIQUES AL CONSISTORI
L’Associació de Veïns es mostra
molt crítica amb l’Ajuntament.
Acusa el consistori de mentir en la
implantació de la V9. “Mobilitat va

falsejar les dades per justificar el
traçat pel carrer Calatrava i des-
cartar la utilització del carril bus de
Ganduxer”, asseguren. L’acusació
la sostenen en el fet que l’Ajunta-
ment, segons ells, va calcular que
el trajecte per Calatrava seria més
ràpid perquè es va fer amb la hi-
pòtesi com si aquest carrer tingués
carril bus, quan no és així. Sí que
té carril bus Ganduxer, que és per
on els veïns volen que circuli el bus.  

Des de l’Ajuntament responen
aquestes crítiques i afirmen que  la
“línia està donant un bon servei
que permet connectar el Poble Sec
amb Sarrià”. Al mateix temps,
afegeixen que la decisió de fer pas-
sar el bus per Calatrava es va fer
després de comprovar que “pel
trànsit que existeix en aquest ca-

rrer el servei pot funcionar de
forma correcta sense carril bus i
per això s’ha implantat”.

“COL·LAPSE I DESORDRE”
Per la seva banda, des del PDeCAT
asseguren que el 12 de setembre,
primer dia del curs escolar, el
“col·lapse i el desordre viari van ser
la tònica general”. Jordi Martí, re-
gidor del Grup Municipal Demò-
crata, afirma que el Districte i la re-
gidoria de Mobilitat van planificar
el recorregut “sense cap consens
amb els representats veïnals ni els
centres escolars”. Per últim, l’As-
sociació de Veïns va qualificar de
“caòtica” la situació després que
un vehicle topés amb un bus de la
V9 a la cruïlla dels carrers Espe-
rança i Iradier.

Tornen les crítiques al bus V9
amb l’inici del curs escolar 

Albert Ribas
LES TRES TORRES

Imatge de l’1-O a Infant Jesús abans de les càrregues. Foto: Twitter (@luis_tort)
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4La consellera de Salut, Alba
Vergés, i el conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir El
Homrani, han presentat la Uni-
tat terapèutica educativa resi-
dencial Acompanya’m, per a in-
fants i joves que tenen trastorns
de salut mental. Aquesta unitat,
concebuda amb un model pio-
ner d’intervenció en tot l’entorn
vital de l’infant o adolescent,
és la primera d’aquestes carac-
terístiques de Catalunya –i tam-
bé de tot l’Estat–, ja que forma
part de la xarxa pública de salut.
Es tracta d’un recurs especialit-
zat en salut mental infantil i ju-
venil, amb una capacitat de 30
places que preveu ingressos
màxims de 18 mesos. En aquests
moments, Acompanya’m ja acull
16 joves.

La consellera Vergés consi-
dera que és un centre pioner
perquè “respon amb creativitat
a les necessitats que tenen
aquests infants i joves”, d’eleva-

da complexitat a causa dels tras-
torns mentals i del seu entorn
social i familiar, que requereixen
dispositius per ser atesos de la
millor manera possible. “L’espai
no s’ha concebut com a centre
hospitalari, sinó com a llar, com
un espai que els generi el màxim
confort possible i on tinguin el
suport dels professionals”, diu

Vergés. Tot plegat, per aconse-
guir que finalment aquests joves
“tinguin un projecte de vida i les
mateixes oportunitats que to-
thom”.

Segons el conseller El Hom-
rani, el centre representa valors

amb els que treballa la Genera-
litat. “La col·laboració entre de-
partaments permet eradicar les
caixes hermètiques dels serveis
i facilita l’atenció integral a les
persones, especialment les més
vulnerables, situant-les al centre
de les nostres polítiques”, detalla.
Per això, afegeix El Homrani, “re-
forçarem l’atenció i interacció
social i sanitària, com un espai
d’intens treball bilateral per abor-
dar els reptes de la societat ca-
talana en matèria d’autonomia
personal, cronicitat, salut mental
o envelliment”.

Acompanya’m és un disposi-
tiu conjunt de dos departa-
ments de la Generalitat de Ca-
talunya –Salut i Treball i Afers
Socials i Famílies–, que gestiona
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona. La iniciativa també
compta amb la col·laboració del
Departament d’Ensenyament,
que hi ha aportat professionals
docents que completen el servei.

LLARS DE CONVIVÈNCIA
En marxa des del mes d’abril, la
Unitat Acompanya’m està ubi-
cada al Monestir de Valldonzella
de Barcelona. Se situa en una
àrea del monestir que ocupa
1.265 metres quadrats de su-
perfície útil i que s’ha remodelat
completament. Al centre, que
depèn del sistema públic de sa-

lut, es fa una intervenció i trac-
tament intensiu comunitari per
al desenvolupament infantil i ju-
venil.

De les 30 places disponibles al
centre, 25 estan destinades a in-
fants i joves sota la tutela de la Di-

recció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA). Les
5 places restants es reserven a in-
fants o adolescents que poden ser
derivats per dispositius dels de-
partaments de Salut –centres de
salut mental infantil i juvenil
(CSMIJ)– o de Treball, Afers Socials
i Famílies.

El model d’atenció que s’hi
aplica es basa en les denomina-
des ‘unitats de convivència te-
rapèutica’, que agrupen les noies
i els nois atesos en cinc aparta-
ments amb capacitat per a 5 o 6
persones. Els apartaments re-
ben el nom de ‘llars’ i la seva or-
ganització està concebuda per
fomentar la participació activa
dels residents amb els profes-
sionals que els atenen.

ATENCIÓ INTEGRAL
La Unitat Acompanya’m s’adreça a
infants i joves que pateixen un
trastorn mental greu (TMG) o per-
sistent en el temps, que compor-

Pioners en salut mental
» En marxa la primera residència pública per a menors amb trastorns mentals greus
» L’equipament ofereix atenció terapèutica i educativa per combatre l’exclusió social

Es busca promoure
la recuperació de

cada jove que hi viu

canalsalut.gencat.cat

“No està pensada com
a centre hospitalari,

sinó com a llar”



9 | 

líniasarrià.catSetembre 2018Serveis

ta una repercussió significativa
en les seves relacions psicoso-
cials, o que presenten risc de des-
envolupar un trastorn mental. I tot
plegat associat a un entorn social
i familiar de complexitat elevada.

L’objectiu de l’atenció que es
fa a la Unitat Acompanya’m és pro-

moure la recuperació de cada
jove que hi viu i facilitar que tor-
ni al seu entorn social i de vida, tot
evitant l’estigmatització i l’exclu-
sió social. I ho fa oferint un trac-
tament personalitzat i comunitari,
que integra aspectes clínics, fa-

miliars, socials i educatius. Tot
plegat amb l’objectiu últim de la
reinserció.

Formen l’equip d’atenció 45
professionals de diferents col·lec-
tius especialitzats en salut mental
i de l’entorn educatiu: psiquia-
tres, psicòlegs, infermeres i auxi-
liars d’infermeria, treballadors so-
cials, educadors socials i mestres.

A Catalunya, un 4,7% de la
població menor de 18 anys ha es-
tat atesa en algun centre de sa-
lut mental infantil i juvenil
(CSMIJ), és a dir, uns 65.221 in-
fants, adolescents i joves. I d’a-
quests menors atesos, un de
cada vuit tenen un diagnòstic de
trastorn mental greu.

D’altra banda, segons un es-
tudi elaborat per la DGAIA l’any
2013 sobre infants i adolescents
en mesura protectora i proble-
mes de salut mental, es conclou
que el 24% d’infants i adolescents
atesos pateixen algun problema
de salut mental.<

4L’atenció a la salut mental i les addicions
són una prioritat per al Departament de Sa-
lut, i així es recull a les Estratègies de salut
mental i addiccions 2017-2020.

Aquesta estratègia va acompanyada de
l’increment pressupostari més gran de la his-
tòria en l’àrea de salut mental, amb una in-
versió addicional de 70 milions l’any passat,
amb els quals s’han contractat més de 650
professionals dedicats a l’atenció a la salut
mental i addiccions; més de la meitat amb
perfils de psicologia, d’infermeria i d’educa-
ció social. 

Amb aquest increment, el pressupost en
salut mental d’enguany s’eleva fins als 440

milions d’euros, el 62% del qual es destina a
programes d’atenció comunitària per supe-
rar l’objectiu fixat per a l’any 2020, que és
del 60%.

Per la seva banda, el Pla d’atenció inte-
gral a la infància i l’adolescència del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies
també treballa per promoure un model d’a-
tenció integral en salut mental en la població
infantil i adolescent vulnerable. En aquest
sentit, inclou mesures com ara promoure el
treball de prevenció en l’àmbit familiar quan
hi ha problemes de salut mental o incremen-
tar l’atenció a la salut mental d’infants als
CSMIJ, entre altres.<

canalsalut.gencat.cat

Nou model d’atenció
» L’increment pressupostari que ha fet la Generalitat 
en l’àrea de salut mental és el més gran de la història

Un 4,7% dels menors 
de 18 anys han estat
atesos en un centre

de salut mental
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FOTOGRAFIA4L’Eix Comer-
cial Sarrià té en marxa des del
passat 7 de setembre el concurs
fotogràfic ‘Descobreix el Co-
merç de Sarrià’. El concurs,
que estarà obert fins al pròxim
7 d’octubre, té com a objectiu
vincular el comerç del barri
amb els punts culturals i histò-
rics de Sarrià i s’emmarca en la
celebració de l'Any del Comerç
i la Cultura que organitza l’A-
juntament.

Els participants del concurs
han de publicar a la xarxa social
Instagram, amb l’etiqueta #Eix-
SarriaFoto, una imatge d'un
aparador d'un establiment as-
sociat a l'Eix Comercial Sarrià o
una imatge d'un lloc d'interès
del barri.  Cada concursant po-

drà publicar tantes fotografies
com vulgui i no és necessària
cap inscripció prèvia

Un cop s’acabi el termini
per penjar les fotos, s’escolliran
les 50 imatges més votades a
Instagram i un jurat determinat
per l’Eix seleccionarà els dos
guanyadors, un per cada cate-

goria (lloc d’interès i aparador
d’establiment). 

1.000 EUROS DE PREMI
Els guanyadors de cada cate-
goria rebran un premi de 1.000
euros en forma de xec regal
per gastar a les botigues asso-
ciades a l’Eix. 

El comerç de Sarrià també es vol donar a conèixer amb la fotografia. Foto: Arxiu

Concurs fotogràfic per descobrir
els comerços de l’Eix Sarrià

Les fotografies es 
divideixen en dues
categories: lloc d’interès
i aparador d’establiment

La literatura i el comerç, 
de la mà en un nou certamen
CULTURA4La Fundació Barce-
lona Comerç va posar en marxa  a
finals d’agost el concurs ‘Lletres al
Comerç’, un concurs que aposta
pels relats literaris amb el comerç
de la ciutat com a protagonista.

En el concurs hi pot participar
tothom que ho desitgi. Es tracta
de presentar un relat amb el co-
merç com a eix central. Totes les
històries han de tenir un comerç
dels 22 eixos comercials de Fun-
dació Barcelona Comerç com a fil
conductor. L’escrit també ha de
contenir una paraula clau pro-
cedent de l’obra de Santiago Ru-

siñol ‘L’Auca del Senyor Esteve’,
ja que enguany es compleixen 111
anys de la seva publicació. Les
obres poden ser reals o de ficció
i cal que siguin inèdites i escrites
en llengua catalana. La data límit
d’entrega és el 30 de setembre.

El president de la Fundació
Barcelona Comerç, Salva Ven-
drell, ha afirmat que aquesta
iniciativa, emmarcada l’Any del
Comerç i la Cultura, “posa el co-
merç al centre d’una nova expe-
riència literària a la recerca de
nous talents, escriptors o va-
lors consolidats”.

Proposta | El PSC demana un pla per a comerciants i restauradors
El líder del PSC a l’Ajuntament, Jaume Collboni, ha proposat un pla de 10 milions d’euros en 

promoció econòmica per als sectors del comerç i la restauració. Collboni considera que comer-
ciants i restauradors pateixen “la conflictivitat política i social” que diu que viu Barcelona.



Esports
L’Handbol la Salle, a punt 

per al retorn a Primera Estatal

Després que durant l’estiu s’ha-
gi paït l’agradable notícia del re-
torn a Primera Estatal masculi-
na, l’Handbol la Salle Bonanova
viu amb moltes ganes el compte
enrere per a la reestrena en la ca-
tegoria de bronze de l’handbol es-
tatal. Serà el pròxim diumenge
23, a casa, contra el filial del
Balonmano Granollers, en una
jornada de tarda que servirà per
posar punt final a l’eslògan “Tor-
narem”, que l’entitat va fer seu
quan es va materialitzar el des-
cens a la Lliga Catalana, durant
el mes d’abril de l’any passat.

I és que del “Tornarem” el
club ha passat a “L’hem tornat”.
Durant la primera quinzena de
juliol es feia realitat el retorn a la
categoria als despatxos, malgrat
no haver guanyat les fases d’as-

cens, gràcies a una altra promo-
ció, la del Sant Martí Adrianenc
a la Divisió de Plata. Des del club
asseguren que tenen “més ganes,
il·lusió, esforç i energia” que mai
i que han tornat a la categoria per
quedar-s’hi.

El conjunt vermell comença-
rà la seva nova aventura contra
els granollerins, eterns candi-

dats a la zona alta, i tancaran el
mes amb un desplaçament curt,
fins al CEM Les Moreres, la pis-
ta de l’Handbol Esplugues.

L’inici del mes d’octubre farà
que l’equip s’enfronti contra un
dels seus rivals el curs passat,
l’Handbol Poblenou, i portarà
fins a la Bonanova el poderós
Handbol Sant Esteve Sesrovires.

» L’equip vermell debutarà, després d’un any a la Lliga Catalana, 
rebent la visita del filial del BM Granollers a la vigília de la Mercè

Lázaro i Arias, del Barcino,
s’exhibeixen a Tunísia

Les tennistes del CT
Barcino Andrea Lázaro
i Paula Arias han estat
les grans protagonis-

tesde l'ITF Women’s de Monas-
tir (Tunísia) que es va disputar en
aquesta localitat durant el segon
cap de setmana d’aquest mes. 

Aquest campionat va ser par-
ticularment exitós per a Lázaro,
que va guanyar la categoria in-
dividual i la de dobles. En la mo-
dalitat de solo va plantar-se a la
final, on va derrotar la francesa
Caroline Roméo per la via ràpi-
da (7-6 i 6-4). El cap de setma-

na del torneig encara va acabar-
se d’arrodonir, ja que, fent pare-
lla amb Arias, també va alçar la
copa de dobles després de guan-
yar, també en dues mànigues, la
final de dobles contra la tunisia-
na Chiraz Bechri i la cambodja-
na Andrea Ka (6-1 i 6-0).

ESTEVE, CAMPIÓ A OVIEDO
Aquestes, però, no van ser les úni-
ques victòries per al Barcino. El
mateix cap de setmana, Eduard
Esteve va guanyar l’ITF Futures
d’Oviedo contra Germain Gi-
gounon (6-3 i 1-0 i retirada).

El CP Sarrià vol començar a
sumar després d’un inici fluix

Un empat (sense gols
contra el Premià) i
una derrota (1-0 al
camp de la UD Parc

en la primera jornada) en els
primers dos partits de lliga. El CP
Sarrià de Marc Fernández ha de
començar a sumar punts com
més aviat millor per no veure’s
immers en la zona baixa des del
començament de la temporada.

Les victòries, però, és impos-
sible que arribin si l’equip no mi-
llora de cara a la porteria con-
trària; de fet, l’altre únic equip que
no ha aconseguit marcar en les

dues primeres jornades ha estat
la Unificación Llefià. La solidesa
defensiva, en canvi, sí que és un
concepte que ha assimilat ràpi-
dament el conjunt parroquial,
ja que Adrià Rodríguez només ha
hagut de recollir la pilota del
fons de la xarxa un cop.

El calendari de la resta del
mes per als de Fernández passa
per visitar el camp de l’Atlètic
Sant Pol (ara mateix, un rival di-
recte) el dia 16, per rebre la visi-
ta del Besós Barón de Viver el dis-
sabte 22 i per jugar, el diumenge
30, al camp del CE Mataró.

Atletisme | La 40a Cursa de la Mercè, diumenge 16
Els actes de celebració de la Mercè tindran el seu tradicional aperitiu esportiu el

pròxim dia 16. Aquest diumenge es disputarà la 40a edició de la Cursa de la Mercè,
una prova atlètica de 10 quilòmetres que recorrerà bona part del centre de la ciutat.

Els vermells estan molt il·lusionats amb la nova temporada. Foto: HLS

Pau Arriaga
LA BONANOVA

L’stage de Tossa tanca la
pretemporada del Kallípolis

El passat dia 7 el CN
Kallípolis anunciava
a les xarxes socials
que ja s’ha acabat l’s-

tage que les diferents categories
de la base del club han fet a Tos-
sa i que ha servit com a punt de
trobada i de germanor entre els
seus esportistes, que a banda de
començar a entrenar també han
participat en activitats de lleure.

L’entitat, que en aquest 2018
celebra els seus 50 anys de vida,

està a punt per començar una
nova temporada il·lusionant i
amb molts reptes. 

CONDOL PER FUENTES I CAVERO
Per altra banda, durant el passat
mes d’agost el club va fer públi-
ques dues notes de condol des-
prés de les tràgiques notícies de
les morts de dues de les seves an-
tigues sincronistes: Mireia Cavero
i l’olímpica Tina Fuentes, de 34
anys, víctima d’un càncer.

11 | 
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Llibres

Caïm Riba ha anat creant en els darrers
anys, amb la calma que el caracteritza,
les cançons que ara componen el seu
nou treball, Nararai (DiscMedi, 2018).
L’àlbum sortirà al mercat el 28 de setem-
bre, però Enderrock ja ha estrenat en ex-
clusiva una de les cançons més definitò-
ries del disc: Guspira. Una consolidació
del seu vessant més acústic i intimista.

Música

Nararai
Caïm Riba

Fotoperiodisme en estat pur
El Palau Robert de Barcelona presenta l’exposició Creadors de
consciència. 40 fotoperiodistes compromesos, que vol retre ho-

menatge a professionals de la càmera de l’Estat espanyol
que arrisquen la seva vida en conflictes bèl·lics, desastres na-

turals o règims autàrquics. L’exposició, que es pot veure des
del passat 7 de setembre fins al 10 de febrer, recull escenes

úniques que conviden a la reflexió sobre situacions que con-
necten amb la consciència col·lectiva del visitant. Gervasio

Sánchez, Kim Manresa, Sergi Cámara o Clemente Bernad 
són només alguns dels grans noms d’aquesta mostra única. 

Els bikers tornen a tenir una sèrie de re-
ferència. Aquest spin-offde la popular
Sons of Anarchy situa el focus en un al-
tre club de moters, els Mayans, que
controlen bona part del narcotràfic
d’heroïna a la zona fronterera entre els
Estats Units i Mèxic. El seu protagonis-
ta és EZ, un jove prospecte que aspira
a ser membre de ple dret del club.

Pelis i sèries

Mayans MC
Kurt Sutter

Una de les comèdies revelació de la
temporada. Quatre intèrprets i un gos
juguen constantment amb el surrealis-
me i fan tota mena de piruetes lingüís-
tiques per fer aquesta bretolada que
vol celebrar la vida i fer un cant al sexe,
a l’amor, als plaers i vol transmetre als
espectadors el goig de viure.

A la Sala Barts de Barcelona.

Teatre

Les roses de la vida
Sergi Belbel

El nou llibre de Sergi Pàmies és un re-
cull de 13 històries on es presenta un
triangle d’absències: els pares, els fills i
l’amor. Un retorn als contes que man-
té la fascinació per l’absurd i la ironia. 

A través de la ficció, Pàmies acon-
segueix explicar la realitat i la distàn-
cia que la vida va produint entre pares
i fills, que agafen el seu propi camí.

L’art de portar gavardina 
Sergi Pàmies

Foto: Santi Palacios

L A U R A  P A U S I N I
La fitxa

QUI ÉS?

ENSURT...

Ser una cantant d’èxit mundial
Un dels temes més famosos de la italiana és ‘Se fue’

Famosos

La seva gira arriba a Barcelona
Actuarà el 17 d’octubre al Palau Sant Jordi

Accident amb una fan al Perú
La noia la va colpejar per error a la cara amb un pal selfie

QUÈ HA FET?

ÉS FAMÓSA PER...

No t’ho perdis
Després de viatjar per tot el món amb la gira del seu
nou disc, Laura Pausini aterrarà al Palau Sant Jordi de
Barcelona el 17 d’octubre. El públic podrà gaudir en
directe de les cançons que formen el seu darrer àl-

bum, Hazte sentir, però també hi haurà espai per als
seguidors més nostàlgics amb la interpretació de les
seves cançons més conegudes, com Se fue oLa Sole-
dad.El que encara es desconeix és si la italiana segui-
rà convidant un dels espectadors damunt de l’esce-
nari durant el concert. El motiu és l’accident que va

patir recentment quan actuava al Perú a conseqüèn-
cia de l’emoció d’una de les seves fans. Pausini va fer
pujar una noia per cantar i ballar juntes un dels seus
temes més famosos però la seguidora de la italiana

va embogir tant que va acabar colpejant bruscament
la cara de la cantant amb el seu pal selfie. Després de

rebre l’impacte, Pausini va fer una broma i va conti-
nuar l’actuació amb la millor actitud possible.  

| NBA 2K19
El simulador de bàsquet més popular de l’actualitat fa 20 

anys. Com sempre, el seu mode MyCareer és el més esperat.Viu en línia
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21 I 22 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Amb l’arribada del mes de se-

tembre, Ia Casa Orlandai torna a posar-se en
marxa i, per fer-ho, celebrarà una festa du-
rant dos dies. / Casa Orlandai.

DISSABTE 15 DE SETEMBRE
Tot el dia El tercer dissabte d’aquest mes serà

el dia en el qual el Centre Cívic Sarrià apro-
fitarà per fer un tast dels tallers que oferirà
durant el curs, a partir de l’octubre. / Centre
Cívic Sarrià.

TOT EL MES
Matí-Tarda Des del passat dia 3 està en mar-

xa el procés d’inscripcions per a tots els tallers
de la temporada de tardor que es faran al cen-
tre cívic a partir del mes d’octubre. / Associació
Cultural Casa orlandai.

FINS AL 21 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra anomenada La matèria com
a principi i fi, que ens aproxima al territori del
taller d’escultura de l’escola Traç. / Centre Cí-
vic Pere Pruna.

DES DEL 13 DE SETEMBRE
Matí-Tarda El passat dia 13 es va posar en mar-

xa l’exposició 10 anys a peu de pàgina, un re-
cull d’imatges, cartells i records durant
aquests 10 anys de la llibreria sarrianenca Peu
de Pàgina. / Casa Orlandai.

DIMECRES 26 DE SETEMBRE
17:30Vivi Lepori coordinarà una activitat amb

contes en anglès en el marc dels actes del Dia
Europeu de les Llengües. / Biblioteca Coll-
serola-Josep Miracle.

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE
18:00 La gota d'aigua, segons Raimon Panikkar,

és el nom d’aquesta sessió del cicle Lletra pe-
tita - Sac de rondalles que s’emmarca en les
activitats de l’Any Pannikar 2018. / Biblio-
teca Clarà.

DISSABTE 22 DE SETEMBRE
18:00 Partit de futbol corresponent a la quar-

tra jornada del grup 2 de Segona Catalana en-
tre el CP Sarrià i el Besòs Barón de Viver. / Camp
municipal de la Vall d’Hebron.

Sensedrama Teatre s’encarregarà d’u-
na jornada de contes africans en el marc
del cicle Lletra petita. / Biblioteca
Sant Gervasi - Joan Maragall.

Els contes africans, proposta
a la Biblioteca Joan Maragall
Dimarts 18 de setembre a les 17:30

La professora Montse Medina s’enca-
rregarà de coordinar les sessions del
curs anomenat Cuina saludable de
temporada. Cal inscripció prèvia. /
Centre Cívic Vil·la Florida.

Un curs de cuina saludable
amb productes de temporada

Dimarts 2 d’octubre a les 14:00

El polifacètic Hernán Casciari i el can-
tautor Diego Adrián Perdomo, Zam-
bayonny, seran a Luz de Gas per pre-
sentar l’espectacle anomenat Tragedias.
/ Sala Luz de Gas.

Casciari i Zambayonny
aterren a la sala Luz de Gas
Dijous 27 de setembre a les 20:00

Partit d’handbol de la primera jorna-
da del grup D de la Primera Estatal
masculina entre La Salle i el Granollers
B. / Poliesportiu La Salle.

L’Handbol La Salle debuta a 
Primera contra el Granollers B
Diumenge 23 de setembre a les 19:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Sarrià-Sant Gervasi

Construïm la capital 
de les persones!

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

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

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

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

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

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

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

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

Alfred Bosch
Candidat a l'alcaldia de

Barcelona per ERC

Esquerra Republicana ha im-
pulsat, juntament amb altres
grups de l'oposició, plens extraor-
dinaris de districte durant aquest
mes de setembre perquè el go-
vern municipal doni explicacions
de les retallades previstes en in-
versions als barris. Els republi-
cans denuncien la manca de
transparència del govern muni-
cipal a l'hora d'explicar la situa-
ció econòmica a la ciutat.

Al districte de Sarrià-Sant
Gervasi, el ple extraordinari tin-
drà lloc els pròxims dies. El presi-
dent del grup municipal d'ERC a
l'Ajuntament de Barcelona, Alfred
Bosch, ja va avisar el mes de ju-
liol que les retallades previstes
pel govern de Barcelona en
Comú afectaran inversions en

escoles bressol (com la de Ca-
sernes, Teixonera o Raval) esco-
les d'educació primària o
equipaments de barri. De fet, els
republicans ja van forçar la con-
vocatòria d'un ple a l'Ajuntament
de Barcelona el mes de juliol per-
què el govern informés de totes
les inversions que es veuran
afectades.

Bosch va explicar, també,
que el govern municipal ha donat
instruccions a tots els districtes
de la ciutat de retallar la despesa
corrent en un 5%, la qual cosa
afectarà el dia a dia dels veïns i
veïnes. Dijous passat ja es va dur
a terme el primer ple extraordi-
nari al districte de Sant Martí, i les
properes setmanes es faran a
tots els districtes de la ciutat.

ERC impulsa un ple per debatre la retallada
d'inversions a Sarrià-Sant Gervasi

Pàgines especials



| 16

líniasarrià.cat Setembre 2018 Pròxima edició: 9 d’octubre


