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L’educació sexual no pot
relegar-se a una pornografia
que reforça el masclisme

Andrés Díez, porter del Prat,
no ha rebut cap gol en les
primeres 10 jornades de lliga
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El porno “ens ha mal ensenyat” el que sabem sobre sexe, alerten els experts. Foto: Pexels

Una assignatura pendent
» La sexualitat encara és un tema tabú que molts adolescents aprenen a través de la pornografia
» Els experts consideren que això provoca comportaments masclistes i que cal educar a casa
Pau Massip
BAIX LLOBREGAT
“El porno és ciència-ficció pura i
dura”. Així de contundent es
mostra Elena Crespi, psicòloga i
sexòloga, que afegeix que “si tinguéssim clar que és ficció no hi
hauria cap problema”. Yaiza Redlights, portaveu del Saló Eròtic,
va més enllà i explica que “no sabem distingir si allò que veiem és
cert o no, si ens estan enganyant”.
La qüestió és que, actualment,
molts nois i noies aprenen el que
saben sobre sexualitat a través de
les pel·lícules pornogràfiques.
Així ho denuncia el vídeo de promoció que ha elaborat aquest
any el Saló Eròtic.
Des de la seva experiència,
Crespi assegura que, a diferència

de generacions anteriors, els adolescents actuals tenen molt més
accés a la pornografia. Això implica que molts d’ells, quan es disposen a mantenir la primera relació sexual amb una altra persona, tenen molta informació.
Però com ella apunta, el problema és que el porno “ens ha mal
ensenyat” el que sabem sobre
sexe i això provoca confusions.
Lourdes Esteve, infermera
del Punt d’Informació de salut
Jove de L’Hospitalet, explica que,
en les seves primeres relacions,
que en molts casos comencen
amb 15 anys, els nois i les noies
“repeteixen els models que han
vist a les pel·lícules”.
REFERENTS MASCLISTES
El problema és que, com denuncia el vídeo del Saló Eròtic, la pornografia actual mostra rols mas-

clistes amb pràctiques atlètiques
impossibles de reproduir, on s’invisibilitza la dona, que és un simple instrument dedicat a proporcionar plaer a l’home. Un
dels casos més evidents, com denuncia Yaiza Redligths, és el del
porno lèsbic, que està pensat
perquè el consumeixin els homes
i que no excita les dones.
Els homes, a més de repetir
els patrons masclistes en les seves relacions, també agafen com
a referent l’actitud dels actors
porno i, com explica Crespi, es
pensen que han de tenir ereccions que duren moltes hores i
que han de tenir l’orgasme en el
moment just, cosa que “de cap
manera ha de ser així”. De fet, ella
mateixa adverteix que “hi ha
molt consum de Viagra entre
joves, sense que ho necessitin”,
per complir amb aquesta imatge.

Treballar l’educació sexual
a casa i des de ben petits
FAMÍLIA4Tots els experts
coincideixen en dos punts.
Primer, que l’educació sexual
no s’hauria de començar a
tractar a l’adolescència, quan
els fills i filles ja van a l’institut,
sinó des de ben petits. I, segon,
que els pares són els primers
responsables sobre la qüestió.
Així ho explica Lourdes Esteve, infermera del Punt d’Informació de salut Jove de
L’Hospitalet, que diu que “la
societat hauria de tenir clar que
l’educació sexual comença a
casa, a la primera infància”.
La psicòloga i sexòloga Elena Crespi, que ofereix tallers so-

bre sexualitat a instituts, considera que s’hauria de treballar
des del parvulari com qualsevol
altra assignatura, però afegeix
que, del que es tracta, és de fomentar l’autoestima i el sentit
crític perquè es puguin “desenvolupar relacions saludables
en tot”, també en el sexe.
Per la seva experiència, Esteve diu que “no hem evolucionat com a pares” i que molts
adolescents reconeixen que
els seus pares no volen parlar
de sexe. A més, deixa clar un
punt: “Tots els nois i noies, arribats a certa edat, experimentaran vulguin o no els pares”.
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Els semàfors

La lupa

La química de la raó
per Francesc Reina

Ajuntament de Sitges

Conec persones que prefereixen no be- cions i amb la facilitat d’arribar a un solucions als nostres problemes, per
sar per raons sanitàries, i on les abra- conflicte social. Quan parlem de do- desenvolupar abric i protecció contra
çades no formen part del seu codi cul- minar els nostres comportaments, la un fred de qualsevol classe.
tural quotidià. Com escrivia el vell poe- ciència suggereix que tal qüestió no es
Els sistemes morals es van consta Mario Benedetti, prefereixo l'estu- pot aconseguir només a través de la truir en adonar-nos de la quantitat de
pidesa d'un enamorament a la difi- raó. Com melodies denses, tenim tan- dolor que causaven els assassinats, el
cultat per manifestar el que sento. Cal- ta capacitat per fer coses positives robatori o la tortura. Cal que els líders
drà aprendre a estimar-nos? La nos- com per fer-les terribles, ambdues polítics i educatius prenguin bona
tra cultura s'ha construït al voltant del habiten en nosaltres. Som capaços nota i s'esforcin a entendre l'important
conflicte entre el dolor i el plaer.
de fer-nos mal -tot sembla que és in- de les emocions i els sentiments, ja que
Una de les comeses de la neuro- herent a l'ésser humà-. Ja no es trac- no reflexionar ens portaria a consideciència resideix en informar-nos sobre ta de ser bones o males persones, po- rar que estem encara en una mena de
el que passa al nostre ordesert. Deia el gran Eduganisme. Ens mostra el treardo Mendoza en una agraEl paper d’una societat pròspera és
ball de certes hormones
dable conversa que el pitjor
per procurar-nos benestar
no som les persones sinó
permetre que es conreï el millor i es
i ajudar-nos a regular les
les societats, és a dir, que hi
nostres conductes: grans
ha entorns més propicis
possibilitats de treballar reorienti el pitjor de la naturalesa humana per fer-ho millor i fer-nos
amb predisposició per conmillors. Per això el paper de
ciliar, per evocar records feliços i dem ser destructius quan les emocions l'educació és tan important en els
adoptar actituds positives... Media- d'ira, por o menyspreu generen agres- contextos socials. S'ha de planificar per
dores de l'equilibri, la dopamina, l'o- sions i violència. La nostra química és nodrir d'emocions positives com l'axitocina, endorfines i serotonines for- capritxosa, pot donar-nos alegria i mor, l'admiració o el desig, i tantes almen el conegut quartet de la felicitat, felicitat, o pena i tristesa... O encara tres, a molta gent a la qual això no els
i al costat d'aquestes, una gran casca- pitjor.
arriba.
da d'obreres amb el mateix objectiu.
Diu el pensador Antonio Damasio
El paper d'una societat pròspera és
Quan la química interna funciona bé, que l'error de Descartes va estar en no permetre que es conreï el millor i es resorgeix el plaer de la tranquil·litat i la invertir la seva fórmula "penso, per orienti el pitjor de la naturalesa hubellesa; potser tot influeixi per tenir tant existeixo", ja que primer és l'ésser mana. L'art suggereix, a més, que a les
més salut. S’ha detectat un cert grau de i després el pensar. Parla d’allò tan qüestions summament importants
relació entre la bellesa i la salut a tra- desafortunat que pot ser saber sense sobre la vida, s'arribi a través de la irvés de l'harmonia.
sentir. L'efecte sobre les emocions i els racionalitat que ens procuren les canAvui dia, moltes conductes inde- sentiments de determinades ferides tonades toves de la poesia, la música
sitjables tenen a veure amb les emo- són els que ens motiven per inventar o la imaginació.

El consistori garrafenc torna a impulsar
una consulta sobre l’annexió de Les Botigues a Castelldefels. És el segon intent
de l’Ajuntament de conèixer l’opinió
dels veïns després que l’Estat no donés
el permís per fer la primera consulta.
pàgina 5

Aeroport

L’Ajuntament de Castelldefels s’ha queixat al Grup Tècnic de Soroll per l’incompliment de l’horari nocturn per part de
l’Aeroport. El consistori demana al Prat
que compleixi la normativa i que no passin vols per sobre de la ciutat a la nit.
pàgina 5

Generalitat

La conselleria de Justícia ha impulsat
uns pisos per a presos de tercer grau a
El Prat perquè els interns puguin sortir
de la presó i començar a tenir contacte
amb la societat. D’aquesta manera, la
possibilitat de reincidir es redueix.
pàgina 10

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@josepalay

Cinquè cònsol de Barcelona cessat per pressions del Govern espanyol. Grècia s’afegeix a Letònia, Bulgària,
Filipines i Finlàndia. Queda clar que el
PSOE té la mateixa política que el PP
quan es tracta de Catalunya. El piròman
de la diplomàcia @JosepBorrellF desenfrenat.

@jpurias
Cada vez son más las
voces sensatas en España que abogan por
una aplicación razonable del derecho,
olvidando consideraciones políticas.
Ahora ha sido el antiguo presidente del
Tribunal Supremo el que ha explicado
que en Cataluña no hubo rebelión.
#sensatez.
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Diego Fernández y
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L’entitat que s’oposa a la urbanització de la pineda del Castell ha aconseguit els 10.500 euros
que necessitava per denunciar la modificació del pla urbanístic que el Ple va aprovar el 2008.
Ara, el cas ja està en mans dels advocats de la plataforma, que analitzen la documentació.

Sitges convoca una nova
consulta a Les Botigues
» Els veïns podran votar si volen o no formar part de Castelldefels
» La votació es farà del 5 al 10 de novembre a través d’internet
CONSULTA4L’Ajuntament de
Sitges ha convocat una nova votació perquè el barri de Les Botigues voti si vol seguir formant
part de la ciutat o prefereix passar al terme municipal de Castelldefels. Aquesta vegada el govern garrafenc ha convocat “un
procés participatiu” amb l’esperança que el govern espanyol
no torni a prohibir la votació,
com ja va passar el maig passat
amb la consulta que s’havia de
celebrar el 26 de maig.
Llavors, la delegació del govern espanyol a Barcelona va demanar a l’Ajuntament de Sitges
que suspengués la consulta perquè no tenia el permís de l’Estat
per fer-la. Tot i que el govern sitgetà defensava que havia seguit
la llei per convocar la votació al
peu de la lletra, finalment va decidir desconvocar-la amb l’argument de protegir els treballadors i els organitzadors.
Amb el nou procés partici-

Les Botigues votaran finalment l’adhesió a Castelldefels. Foto: Arxiu

patiu, l’Ajuntament garrafenc
espera no tenir problemes i saber així què opinen els veïns i veïnes d’aquest barri a tocar de
Castelldefels, que fa anys que demanen passar a formar part del
municipi del Baix Llobregat.
Els 1.858 veïns majors de 16
anys empadronats al nucli de Les
Botigues podran votar del 5 al 10
de novembre a través d’internet.
L’Ajuntament de Sitges ex-

plica que, un cop es tanqui la votació, prendran nota de l’opinió
expressada pels veïns però que la
decisió final dependrà d’ells, del
govern de Castelldefels i de la Generalitat. Al maig, l’alcaldessa de
Castelldefels, Maria Miranda,
va comentar a Línia Mar que des
de l’Ajuntament no faran cap pas
ni analitzaran cap situació fins
que es conegui l’opinió dels veïns
i les veïnes de Les Botigues.

L’Escola Els Pins s’alia amb la
UPC per promoure la ciència
EDUCACIÓ4Aquest curs, l’Escola Els Pins i la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)
han posat en marxa un projecte
educatiu conjunt per estrènyer
els lligams d’aquest centre de referència amb la ciutat.
Segons Maria Josep Oró, directora del Centre de Recursos
Pedagògics, l’objectiu és que els
alumnes desenvolupin un projecte i siguin capaços de dissenyar productes amb un ús final.

Els estudiants de 4t de primària
crearan una llaminadura saludable i els de 6è treballaran per
millorar la sostenibilitat de la
seva escola. Per fer-ho, comptaran amb la col·laboració de diversos professors de la UPC, a
qui podran demanar consells.
Com explica Oró, la intenció
d’aquesta proposta és “despertar
vocacions científiques” entre els
alumnes i millorar el lligam del
campus de la UPC amb la ciutat.

Queixa formal a l’Aeroport
per incomplir l’horari nocturn
PROTESTA4L’Ajuntament ha
presentat un escrit de protesta al
Grup Tècnic de Soroll (GTTR)
perquè considera que l’Aeroport del Prat va incomplir l’horari nocturn durant dos dies.
El document, presentat el
22 d’octubre, denuncia que el
nombre de volts que passen per
sobre la ciutat ha augmentat
considerablement els últims dos
mesos. El consistori reconeix
que en la majoria de casos ha estat provocat per motius meteorològics, però igualment reclama
extremar les mesures que ha

d’aplicar l’Aeroport quan es donen aquests casos.
El govern de Maria Miranda
ha presentat aquesta queixa perquè considera que El Prat va incomplir l’horari nocturn els dies
17 i 18 d’octubre, quan un temporal de Llevant va afectar la
costa catalana. Així i tot, l’Ajuntament exigeix “amb total contundència” el compliment de la
normativa, que obliga a aplicar els
plans d’enlairament i aterratge
nocturns a partir de les 11 de la
nit, i diu que tractarà el tema a la
pròxima reunió del GTTR.

Reclamen obres pendents a la
delegada del govern espanyol

POLÍTICA4La visita que la delegada del govern de l’Estat, Teresa Cunillera, va fer a la ciutat
el passat 18 d’octubre va servir a
l’Ajuntament per reclamar al
govern espanyol l’ampliació del
passeig Marítim i el soterrament de les vies.
Durant la trobada, Miranda
va recordar que aquestes obres
fa temps que estan pendents i va
remarcar la importància del projecte de soterrament de les vies
del tren, que segons ella seria
“molt important per al desenvolupament de la ciutat”.

Cunillera va reconèixer que
és molt més senzill de desencallar la reforma del passeig Marítim que la qüestió de les vies,
“una obra d’envergadura considerable” que requereix la implicació de l’Ajuntament, el govern espanyol i la Generalitat.
Per la seva banda, Movem
Castelldefels va demanar a Cunillera que el Ministeri de Foment ajudi a tancar la compra de
l’edifici propietat que la Sareb, el
banc dolent, té al carrer Santiago Rusiñol i que l’Ajuntament
vol dedicar a habitatge social.
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Els gavanencs d’entre 16 i 29 anys que estudiïn fora de la ciutat rebran fins a 150 euros
per poder-se comprar les targetes per anar amb transport públic. El sistema es diu
T-bk i servirà per comprar T-Jove, T-Mes i T-Trimestre, els títols més utilitzats.

Ensenyament es compromet
a reformar l’Institut Bruguers
» El conseller Josep Bargalló ho va anunciar en una visita al centre
» Durant aquest mes, l’institut celebra els 50 anys del seu naixement
EDUCACIÓ4El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, ha
anunciat que el seu departament
es compromet a remodelar totalment l’Institut Bruguers de cara a
l’estiu que ve. En una visita al centre el 5 d’octubre, Bargalló va reconèixer que “fins ara hem anat
fent cada any actuacions de millora i no acabem mai de tenir el
centre al 100% de condicions”. Per
això va afirmar que el 2019 no serà
“un estiu de pedaços” sinó que la
conselleria treballa en una reforma integral de tot el centre. L’alcaldessa Raquel Sánchez va celebrar aquest anunci perquè “els darrers anys s’han fet obres de manteniment” que no satisfan les necessitats del centre ni de la ciutat.
De fet, a finals de setembre el
PSC de Gavà va presentar al
Parlament una proposta perquè el Govern desencallés la reforma del Bruguer. Però el conseller va avisar que aquestes
obres estan lligades al pressupost

El conseller Bargalló va parlar amb professors del centre. Foto: Ajuntament

del 2019, uns comptes que la Generalitat encara no té assegurat
que pugui aprovar al Parlament.
Sigui com sigui, Bargalló va
fer aquest anunci després de reunir-se amb l’alcaldessa i visitar
l’institut, que aquest any celebra
els 50 anys de la seva fundació.
Durant aquest mes, l’institut ha
realitzat una sèrie d’actes per recordar el seu naixement, que es
remunta a l’any 1968. Als actes hi

han participat exalumnes i antics
professors del centre.

POLÈMICA4La Plataforma 1-O
de la ciutat, encarregada d’organitzar l’acte de commemoració
del referèndum de l’1 d’octubre el
passat diumenge 30 de setembre,
va denunciar que dos tècnics de
so que estaven instal·lant la megafonia van ser agredits.
Segons explica Esquerra Republicana en un comunicat, els
agressors haurien estat un grup
d’ultres que estaven en un bar
proper. Els atacants, un grup de
cinc persones, es van apropar als
treballadors i els van clavar cops
de puny i puntades de peu. Tam-

bé van trencar part del decorat
de l’acte, com un llaç groc que
s’havia col·locat per reclamar la
llibertat dels presos polítics.
En el mateix document, els republicans recorden les diferents
agressions feixistes que hi ha
hagut a la ciutat recentment i la
moció aprovada al Ple de setembre per PSC, Cs i PP contra “qualsevol tipus de violència”. ERC
considera que “aquesta és una
qüestió sense resoldre” i demana
a l’Ajuntament i a la policia que
acabin “amb la impunitat amb
què actuen els ultres a la ciutat”.

Disset clients de prostitució
ja han rebut la multa a casa

NOU INSTITUT A VILADECANS
Abans de passar per la ciutat, el
conseller Bargalló també es va
reunir amb l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz. La trobada va
servir per anunciar la construcció d’un nou institut a la zona
nord, una reivindicació que fa
temps que la ciutat reclama.

ERC es reuneix amb
la comunitat musulmana
POLÍTICA4La diputada d’Esquerra Republicana al Parlament, Najat Driouech, i els tres
regidors republicans del Ple es
van reunir amb representants de
la comunitat musulmana de la
ciutat.
La trobada es va fer a mitjans
de mes i va servir per comentar
les dificultats econòmiques que
pateixen molts immigrants.
També es va debatre què es pot
fer per augmentar la participa-

Denuncien una agressió
en un acte de record de l’1-O

ció dels musulmans en les activitats que fan les entitats locals
i en el funcionament de les associacions de mares i pares de les
escoles.
Per altra banda, els republicans van proposar al Ple de setembre que tots els jutjats de la
ciutat s’agrupin en una sola zona
al voltant de la plaça Batista i
Roca, una demanda que els treballadors fa temps que reclamen
i que Justícia veu amb bons ulls.

PROSTITUCIÓ4Tal com va
anunciar que faria l’Ajuntament
el passat mes de juliol per acabar
amb la prostitució il·legal que es
practica a diferents espais del
terme municipal, disset consumidors de serveis sexuals que
han sigut enxampats a la ciutat
ja han rebut una multa a casa
seva, segons asseguren fonts
municipals.
Aquesta iniciativa es va posar
en marxa perquè el govern local
va detectar que molts clients, avisats de les multes que podien rebre, pagaven la sanció en me-

tàl·lic i al moment perquè així no
en quedés cap rastre enlloc.
Des de l’Ajuntament també
han augmentat la presència policial i han tancat alguns camins per erradicar el fenomen de
la prostitució a la ciutat. A més,
una mediadora ofereix recursos
a les dones perquè puguin deixar
l’activitat i dedicar-se a una altra
cosa.
Les mateixes fonts municipals expliquen que el govern local portarà a votació la nova ordenança municipal sobre prostitució al Ple de novembre.
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Després de l’atac que va patir un nen de 9 anys el passat mes de juny, el Ple de setembre
va aprovar per unanimitat que el govern local revisi l’ordenança de tinença d’animals.
La proposta la va fer ERC després de detectar diverses mancances a aquesta normativa.

El jutge manté Tamara
Carrasco confinada a la ciutat
» L’activitat actual dels CDR és l’argument de l’Audiència Nacional
» Organitzen un acte a Sant Ramon per donar suport a l’activista
TRIBUNALS4L’Audiència Nacional ha decidit mantenir la
prohibició de sortir de la ciutat
a Tamara Carrasco. L’argument
utilitzat pel jutge és que els Comitès de Defensa de la República (CDR) continuen fent accions arreu del territori. L’advocat de Carrasco, Benet Salellas, considera que aquest argument “no té cap base jurídica” i
és “excepcional”. En roda de
premsa, Salellas va explicar que
mentre l’Audiència Nacional
manté les mesures cautelars a
Tamara Carrasco per l’activitat
dels CDR, “ningú els ha il·legalitzat” i no hi ha cap sentència judicial on es digui que el que fan
“és il·legal”.
De fet, a l’abril el jutge ja va
rebutjar els delictes de rebel·lió
i terrorisme que la Fiscalia imputava a Carrasco, com a presumpte coordinadora dels actes
dels CDR, i només la investiga
per un delicte de desordre públic.

Tamara Carrasco en l’acte de suport a Sant Ramon. Foto: Twitter @EstasTamara

Per això, l’advocat també va demanar el trasllat de la causa al
jutjat de Gavà, ja que aquest tipus de delicte no l’ha d’instruir
l’Audiència Nacional.
En el mateix acte, Tamara Carrasco va assegurar que la seva
causa “és una jugada política” per
“aplicar la doctrina de la por” a la
societat, però va afegir que no té
por i que cap decisió judicial la
farà moure dels seus principis.

PUJADA A SANT RAMON
Diferents grups van pujar a la
muntanya de Sant Ramon dissabte 13 d’octubre per donar
suport a Tamara Carrasco i per
reivindicar aquells represaliats
que no reben ajuda per part de
partits i entitats. Com que ella no
pot sortir de la ciutat, la caminada no va poder arribar al cim,
on hi ha l’ermita, perquè és terme municipal de Sant Boi.

Sergio Dalma porta la seva
música més italiana a l’Atrium
CULTURA4Una de les veus més
personals i reconegudes del panorama musical dels últims 25
anys serà el protagonista d’aquest novembre a la programació musical de l’Atrium.
El cantant Sergio Dalma portarà a l’escenari la seva gira Via
Dalma III, un retorn a l’univers
musical italià. El concert serà
dissabte 17 de novembre a les 9
del vespre.
Sota la direcció musical de

Miguel Ángel Collado i acompanyat de la seva banda, el sabadellenc oferirà als seus fans un
concert amb una tria dels millors
clàssics de la música italiana, creant “un preciós mosaic del millor
pop italià”, aportant-hi el toc personal de la seva veu tan característica.
Però Dalma no s’oblida dels
seus orígens i també tocarà les
cançons més emblemàtiques de
la seva carrera.

El concurs Ciència en Acció
premia els estudiants locals
RECONEIXEMENT4Els instituts
Torre Roja i Josefina Castellví i
les escoles Àngela Roca i Pau Casals han estat premiats en el
concurs internacional Ciència
en Acció, que per segon any
s’ha celebrat a la ciutat del 5 al 7
d’octubre.
Els estudiants dels centres
Àngela Roca i Torre Roja van rebre el premi especial de Tecnologia i Formació pel seu projecte “Roboprim”, en què estudiants de secundària fan de
mentors a alumnes de primària
en un projecte tecnològic.

Pel que fa a l’Escola Pau Casals, el jurat va reconèixer amb
una Menció d’Honor el treball
“L’Orella de Pau Casals”, de Pilar Quirante, per l’original manera d’aplicar mesures senzilles per tal de reduir el soroll que
hi ha als centres educatius.
Una altra Menció d’Honor va
ser per a un grup d’alumnes de
l’Institut Josefina Castellví i el
seu treball “Reciclant amb el
Guaps!”. El jurat va reconèixer la
idea del projecte, que vol fomentar la recollida de residus a
través d’un videojoc.

Una galeria d’art urbà per
promocionar el petit comerç

COMERÇ4Una trentena d’artistes s’han sumat al festival
“Art al Comerç”, una iniciativa
impulsada per l’Ajuntament per
tal de promocionar el comerç de
la ciutat.
Una cinquantena d’obres han
convertit en una galeria d’art urbana els diferents comerços i espais de la ciutat que han decidit
formar part d’aquest projecte
que, a més de voler atreure
clients d’altres ciutats, també
es proposa redescobrir el comerç de proximitat als veïns i
veïnes de la ciutat.

A la iniciativa també s’hi han
sumat els centres comercials
Vilamarina i Viladecans The
Style Outlet, així com el Museu
de la ciutat i la sala d’exposicions
de la Torre del Baró.
La idea de la proposta, que es
podrà veure fins al 30 de novembre, és crear un circuit ple
d’obres d’art que estaran exposades als aparadors de les botigues que hi ha als diferents eixos
comercials. A més, des de l’Ajuntament asseguren que aquesta és una bona manera de treure la cultura al carrer.
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» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

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

4La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mínims d'una vida digna a les persones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situació, i promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses essencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge.
Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta iniciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’aquestes, 26.958 són famílies -corresponents a uns 68.350 beneficiaris–, a més dels 45.363 pensionistes i beneficiaris de prestacions estatals amb rendes més
baixes que reben el complement. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els expedients de les persones que demanaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.
Amb tot, en pot ser beneficiària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos inferiors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-

S’ha incrementat en
81 milions d’euros
el pressupost
destinat a persones
vulnerables
lunya i que compleixi una sèrie
de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres casos. En aquest any 2018, el llindar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.
De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Renda Garantida de Ciutadania, complements d’altres pensions, prestacions i ajuts i altres complements. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peticions mensuals ha arribat a multiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI.
Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressupost destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els complements. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb malaltia mental ateses en residència i també per millorar situacions d’emergència social.
RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

rendagarantida.gencat.cat

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han aconseguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina.
Això significa que la seva implementació està complint amb
els objectius que es va marcar la

L’ajut afavoreix
el mercat laboral:
1.138 famílies ja
hi han tornat i han
sortit de la prestació
conselleria d’Afers Socials i Famílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any passat, ja que volia impulsar la millora de les condicions socials i laborals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de combatre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat laboral, cosa que ha aconseguit durant el primer any d’existència.
I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Govern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudarles a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus beneficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itinerari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva autonomia i la seva independència
econòmica.
MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la prestació s’ha millorat en uns 200 euros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar situacions d’emergència social.
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Nous llindars

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi
hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda
4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va començar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.
Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

Des del passat 15 de setembre hi ha nous llindars -els ingressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la persona. Ampliant els ingressos

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris
a la prestació
que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garantida de Ciutadania, la Generalitat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’aquesta ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de pobresa i vulnerabilitat que pateixen els ciutadans.
Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la persona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les persones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les cites en menys de dues setmanes.
Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el titular o beneficiari treballi a jornada completa.<

rendagarantida.gencat.cat

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

Octubre 2018

Els Bombers van rescatar un home de 41 anys que va quedar amb les cames atrapades quan
li va caure una planxa de ferro a sobre. Segons fonts dels Mossos, l’home es recupera d’una
fractura a la cama. Els fets van passar dilluns 8 d’octubre en una empresa de la ciutat.

En marxa a la ciutat un pis
per a presos de tercer grau
» A l’habitatge hi dormiran 12 presos i s’hi farà el control de 10 més
» Segons Justícia, aquest sistema redueix la reincidència un 10%
SOCIETAT4Acabar la condemna mantenint un contacte progressiu amb la societat. Aquest
és l’objectiu de les residències penitenciàries, una xarxa de pisos
impulsada per la conselleria de
Justícia perquè els presos que estan complint el tercer grau recuperin, de mica en mica, la
seva autonomia i puguin refer la
seva vida professional i les seves
relacions socials i familiars.
Aquests pisos no tenen cap
distinció i els gestionen entitats
del tercer sector i no funcionaris
de presons. El personal passa la
nit a l’habitatge amb els presos
i, de dia, els ajuden a buscar feina o a formar-se. També els donen suport per poder accedir als
serveis socials i als sanitaris. Els
professionals també fan tasques
d’acompanyament dels casos
d’aquells interns que ja han obtingut la llibertat condicional.
Pel que fa als interns que formen part d’aquest programa,

Polèmica a les primàries per
triar el candidat dels comuns

POLÍTICA4La coordinadora d’El
Prat en Comú, Anna Martín, ha
negat les acusacions d’irregularitats en l’elecció del candidat a
l’alcaldia de la confluència que ha
denunciat un militant de Podem
de la ciutat. Martín ha explicat a
Línia Mar que no tenen constància ni han rebut cap informació per part de Catalunya en
Comú que el procés estigui impugnat. Martín assegura que la
denúncia “té molt poc recorregut
perquè hi ha coses que són falses”

i afegeix que algunes diferències
s’haurien pogut resoldre parlant.
Qui va impugnar l’elecció de
Lluís Mijoler com a candidat a les
pròximes eleccions municipals és
Juande Romero, que va retirar la
seva candidatura per encapçalar
la llista perquè, segons ell, la
confluència va impedir que competissin en “igualtat de condicions”. Romero, que té obert un
procés d’expulsió amb ICV, diu
que portarà el cas als jutjats si no
es resol en tres mesos.

La consellera de Justícia visitant un pis per a presos. Foto: Justícia

només hi poden accedir els que
tenen una conducta positiva a la
presó i no consumeixen drogues. Al pis, s’han d’encarregar
de mantenir l’espai net, cuinar i
rentar-se la roba. A més, n’hi ha
alguns que són específics per a
col·lectius com ara les dones
embarassades o amb fills.

La conselleria aposta per
aquest tipus de pisos perquè redueix el risc dels presos a tornar
a delinquir, ja que segons les dades de Justícia, només el 18% dels
delinqüents que tenen el tercer
grau cometen un delicte. A més,
d’aquesta manera poden recuperar el contacte amb la societat.

Lluís Mijoler va ser el candidat escollit a les primàries. Foto: @ElPratenComu

Torna el QuintoTapa Pota Blava
COMERÇ4Més d’una trentena
de bars i restaurants de la ciutat
s’han sumat a aquesta nova edició del QuintoTapa Pota Blava,
que estarà en marxa fins a l’1 de
novembre. El pollastre local, reconegut amb el segell d’Indicació Geogràfica Protegida, torna
a ser el protagonista de les tapes
que oferiran els restauradors de
la ciutat.
Els productes de proximitat
de primera qualitat, la gran majoria conreats al Parc Agrari,

són els ingredients principals
de les diferents propostes culinàries, que aquest any també es
podran trobar en restaurants
de L’Hospitalet, Gavà, Sant Boi
i en l’edició del San Miguel Tast
BCN que es farà al Museu Marítim de la capital catalana del 4
al 7 d’octubre.
A més de la ruta pels diferents restaurants, les tapes sortiran al carrer amb un espai a la
plaça Blanes que, el cap de setmana del 27 i 28 d’octubre, aco-

llirà els criadors del pollastre,
que recuperaran receptes tradicionals. També hi participarà
la Cooperativa Agrícola del Prat
amb els seus productes.
Després de l’edició de l’any
passat, que va servir més de
72.000 tapes, aquest any es torna a apostar per la proposta
Pota Blava (a 3,5 euros) i per la
tapa de la casa (a 3 euros), que
es podrà combinar amb una
cervesa o amb una selecció de
vins de la DO Penedès.

L’energia metropolitana
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» L’AMB fa un pas més perquè Barcelona Energia pugui subministrar electricitat pública i verda
» A partir de l’any que ve la comercialitzadora pública podria donar servei a unes 20.000 llars

La comercialitzadora pública ja subministra l’electricitat a l’Ajuntament de Barcelona. Foto: Ajuntament de Barcelona

4Pas endavant perquè la comercialitzadora pública Barcelona
Energia es converteixi en l’operador elèctric metropolità i pugui començar a donar servei a instal·lacions públiques i a particulars del
territori. El Ple de l’AMB del passat
16 d’octubre va aprovar inicialment la memòria justificativa de
l’activitat de l’empresa, que des del
juliol d’enguany ja subministra
l’electricitat a l’Ajuntament de
Barcelona. Ara, només falta esperar que abans d’acabar l’any s’aprovi finalment l’expedient d’iniciativa econòmica i, així, a partir
del 2019 la comercialitzadora ja
podria donar servei a unes 20.000
llars de l’àrea metropolitana. I tot
plegat amb un objectiu principal:
transitar cap a la sobirania energètica del territori metropolità.
Així ho expliquen des de
l’AMB, que destaquen que era
necessari dotar-se d’una eina
com Barcelona Energia capaç
d’impulsar una transició energètica i un canvi de model i d’hàbits,
així com fomentar la generació
d’energia fotovoltaica i lligar la generació d’energia i el consum.
I és que aquest operador metropolità tindrà una triple funció.
En primer lloc, i tal com ja fa actualment amb l’Ajuntament de
Barcelona, subministrarà energia a l’AMB i a les empreses públiques gestores de serveis, així
com també a la ciutadania, a par-

tir del 2019 i dins dels límits legals
existents. També es contempla la
possibilitat que gradualment s’hi
puguin incorporar els altres ajuntaments metropolitans i les seves
empreses públiques.
En segon lloc, l’operador prestarà serveis complementaris a
l’AMB, a altres administracions i a
la ciutadania en relació amb l’estalvi energètic i l’assessorament
sobre les tarifes i potències més

Es protegiran les
persones en situació
de risc d’exclusió
residencial així com
les iniciatives
d’autoconsum
adequades. I, finalment, fomentarà l’energia renovable a través
d’impulsar-ne i augmentar-ne la
generació en espais privats o comunitats de propietaris.
ENERGIA VERDA
Amb tot, Barcelona Energia no
serà un operador qualsevol. A
banda de ser públic –tret distintiu
fonamental–, comercialitzarà 100%
energia verda i fomentarà l’energia
de proximitat. Per limitació legal,

només podrà destinar un 20% de
la seva activitat a tercers, és a dir a
la ciutadania, però tot i això el seu
impacte en el model i en els hàbits
de consum anirà molt més enllà
d’aquesta comercialització directa. Sigui com sigui, pel que fa a les
pròpies tarifes s’intentarà que siguin el màxim de favorables per als
ciutadans que se’n puguin beneficiar. I, sobretot, es protegiran les
persones en situació de risc d’exclusió residencial, així com les comunitats de propietaris que disposin de plaques fotovoltaiques
per a l’autoconsum.
TERSA, INDISPENSABLE
I tot plegat s’articularà sobre la
base de l’empresa metropolitana
Tractament i Selecció de Residus,
S.A. (TERSA). I és que, per la llei
del sector elèctric, l’activitat comercialitzadora d’energia elèctrica s’ha de desenvolupar mitjançant una societat mercantil
que sigui mitjà propi de l’AMB,
requisit que compleix aquesta
empresa. En aquest sentit, Barcelona Energia, gestionada per
TERSA, farà dues coses: representar l’energia que produeix
l’Ajuntament de Barcelona i
l’AMB i comprar l’energia que
consumeixen (comercialitzadora), respecte a la qual es demanaran els corresponents certificats d’energia verda, igual que ho
fa, per exemple, Som Energia.
WWW.BARCELONAENERGIA.CAT

Cap a la sobirania energètica

4El model energètic actual és ineficient i perjudicial per al medi
ambient i la salut de les persones.
Així ho consideren des de l’AMB,
que destaquen que es basa en els
combustibles fòssils, els quals creen una forta dependència de l'exterior i generen emissions contaminants i de canvi climàtic. A més,
afegeixen, la generació d'electricitat està centralitzada, en el marc
d’un model on es primen els interessos de les companyies actuals
per sobre de l’interès general. Només durant l’última dècada, la
factura del preu de l’electricitat a
Espanya s’ha encarit un 70%.
Amb tot, des de l’AMB es defensa un model basat en les energies renovables, l'estalvi, l'eficiència,
la gestió de la demanda i el foment

de la generació de proximitat, que
posi al centre la ciutadania i asseguri
l'accés a l'energia, produint-ne el
màxim de la que es consumeix.
Per tot plegat, fa temps que
l’AMB treballa per aquest nou
model. Per exemple, l’any 2014 ja
va aprovar el seu Pla de Sostenibilitat, que contempla com a prioritari l’Eix d’Energia i Canvi Climàtic. Més endavant es constituiria la Taula Metropolitana per
un nou model energètic i la Taula de Transició Energètica, i l’AMB
s’adheriria al Pacte d’Alcaldes per
l’Energia i el Clima. I, sense anar
gaire lluny, el passat mes de setembre es va aprovar el Pla Clima
i Energia 2030, en el qual es contempla el full de ruta cap a una
transició energètica.
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El Prat | El CB Prat s’estrena després de quatre partits

A la quarta va anar la vençuda. El CB Prat va aconseguir la primera victòria a la lliga LEB Or el
passat dissabte 20 contra el Leyma Coruña (76-66) després d’enllaçar tres derrotes seguides.
Ara, els de Dani Miret afronten un tram molt exigent, amb rivals com Valladolid, Betis i Palma.

El Prat segueix sense encaixar
gols després de 10 jornades
» L’equip és segon, amb un punt i un partit menys que el Llagostera
» El Castelldefels reacciona i guanya dos dels seus tres últims partits
Pau Arriaga
EL PRAT
Només hi ha un porter de les 23
categories del futbol estatal que
encara no ha encaixat cap gol en
la lliga: és Andrés Díez, el guardià de la porteria de l’AE Prat,
que està fent història en la seva
primera temporada a les files
del conjunt potablava.
I és que ara que s’han jugat 11
jornades al grup 5 de Tercera (tot
i que els de Pedro Dólera ja han
tingut la jornada de descans) les
magnífiques actuacions de la defensa pratenca i les aturades de
Díez fan que l’equip ocupi la segona posició de la lliga (amb 24
punts, un menys que el Llagostera) amb aquest registre defensiu immaculat i inèdit.
Recentment, els de Dólera
han guanyat a Sant Boi (0-2) i al
Sagnier contra el Terrassa (2-0)

Andrés Díez ha posat el cadenat a la porteria dels potablava. Foto: AEP

i han empatat, també com a locals, contra el Reus B.
L’equip pratenc tancarà el
mes amb la visita del dissabte 27
a Llagostera (un matx que decidirà el líder de la taula) i quan ja
siguem al novembre rebrà el
Granollers, visitarà la Fundació
Grama i jugarà contra l’Ascó.
EL CASTELLDEFELS MILLORA
Per la seva banda, el Castelldefels
de Miki Carrillo ha guanyat els

seus dos primers partits del curs
aquest mes als Canyars contra
l’Hospi (1-0) i el Santfeliuenc
(2-1). Enmig d’aquests, els grocs
van perdre al camp del Santboià
(2-0). Aquests sis punts, però, fan
que els castelldefelencs escalin
posicions: l’equip és quinzè.
La visita al camp del Reus B,
els partits a casa contra el Vilafranca i el Cerdanyola i el desplaçament a Terrassa són els
pròxims partits de l’equip.

Triomfs de Mora i Montañana
a la 40a Cursa de Viladecans
BAIX LLOBREGAT4Juan Pedro
Mora i Carolina Montañana van
ser els vencedors de la Cursa
Atlètica de Viladecans, una prova de 10 quilòmetres celebrada el
passat diumenge 21.
Mora va completar el recorregut en 33 minuts i 57 segons,
superant de forma clara Jordi
Graells, que va ser segon amb una
marca de gairebé dos minuts
més que el vencedor.
Molt més ajustada, en canvi,

va ser la victòria de Montañana,
que va aturar el cronòmetre en 41
minuts i 41 segons, sent 16 segons
més ràpida que Noèlia Jiménez,
que es va penjar la medalla de
plata en la cursa.
En total, prop de 400 atletes
van participar en la cursa, que va
arrencar el dia anterior amb les
proves per a nens i nenes. El Club
d’Atletisme, Viladecans Triatló i
el club No Te Pares van ser els organitzadors de les proves.

En marxa el canvi
de paviment a la Bòbila
GAVÀ4Un dels principals equipaments esportius de la ciutat, la
pista d’atletisme de la Bòbila,
veurà com es fan unes obres de
remodelació llargament reivindicades pels clubs gavanencs.
El passat dilluns 22, el Club
Atletisme Gavà va anunciar que
ha arribat a un acord amb l’Ajuntament perquè el consistori
canviï el paviment de la instal·lació (un procediment anomenat
retopping), una reforma que, si
no es complica, ja hauria d’estar
finalitzada durant l’última setmana del mes.

RESULTATS DEL CATALÀ SUB20
Pel que fa a les competicions, diferents atletes del club van participar el passat dissabte 20, en
el Campionat de Catalunya
sub20, una competició que
s’havia ajornat i que s’havia de
disputar el passat mes d’abril.
El CAG va acabar en la vuitena posició en la categoria femenina per equips i en la novena posició general masculina.
Des del club expliquen que tenien algunes baixes i que la
prova ha servit per començar a
preparar la temporada.

Carballés guanya el primer
Challenger Sánchez-Casal

EL PRAT4Era un dels favorits a
la victòria i no va deixar-la escapar. El tinerfeny Roberto Carballés va guanyar la primera edició
del Challenger Sánchez-Casal,
un torneig de nova creació que es
va disputar entre els dies 8 i 14
d’aquest mes a les instal·lacions
que l’Acadèmia Sánchez-Casal
té al Prat. En la final, el jugador
canari, que era el cap de sèrie número 1 de la competició, va derrotar el valencià Pedro Martínez
en tres sets (1-6, 6-3 i 6-0).
Aquest ha estat el segon títol
del 2018 per al canari, que ja ha-

via guanyat un torneig a Quito a
principis d’aquest any.
“M’he sentit com a casa. Animo que més torneigs d’aquest nivell es puguin organitzar a Espanya” va assegurar Carballés
després d’alçar el títol, premiat
amb 43.000 euros.
Pel que fa a la categoria de dobles, la victòria va ser per a l’equip
de David Vega i el brasiler Marcelo Demoliner, que també eren
els favorits a la victòria. La parella va alçar el títol després de
guanyar en dos sets Rameez Junaid i David Pel (7-6 i 6-3).

Al costat de les persones

Pàgines especials
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» La Diputació de Barcelona ajuda els consumidors en les reclamacions per clàusules abusives
» Ja s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia gratuïta i assessorades a l’efecte

SERVEIS4La Diputació de
Barcelona proporciona atenció
individualitzada i gratuïta a les
persones consumidores en relació als litigis amb entitats financeres per la inclusió de clàusules abusives en contractes hipotecaris. Aquest servei es va
materialitzar el juliol de l’any
passat amb la signatura de convenis de col·laboració amb els
Col·legis Professionals de l’Advocacia (Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat, Manresa, Sabadell, Granollers, Mataró i Vic) i el
suport dels Serveis Públics de
Consum. L’acord finalitza el 31 de
desembre d’enguany.
Els ciutadans poden concertar les visites a qualsevol dels 77
punts d'atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de
Barcelona. Els convenis preveuen
el desplaçament d’un advocat a
les dependències dels Serveis
Públics de Consum de les co-

Els ciutadans poden concertar les visites a qualsevol dels 77 punts d’atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de Barcelona. Foto: iStock

marques de Barcelona que, prèvia visita concertada, atén de forma individualitzada i gratuïta
les diverses consultes dels consumidors.
Les persones afectades reben
un primer consell orientador
d’un advocat especialista i in-

El 87% de les
consultes han estat
per contractes
afectats per una
clàusula abusiva
formació sobre la conveniència
d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no es
redacta cap document ni es tra-

mita cap assumpte. Aquest servei també assessora els ciutadans respecte del dret a accedir
a l'assistència jurídica gratuïta i
de la documentació necessària
per sol·licitar-la.
Des que es va iniciar aquest
servei l’estiu de l’any passat,
s’han atès 4.618 famílies que
han generat 5.483 consultes, de
les quals 4.788 han estat per
contractes afectats per una clàusula abusiva, cosa que representa el 87% de totes les consultes. 852 famílies han pogut
acollir-se al dret a justícia gratuïta i han estat assessorades a
l’efecte.
També hi ha hagut 2.903
consultes on el consumidor havia tingut un contacte previ amb
el banc.
SUPORT ALS CONSUMIDORS

Els acords amb els col·legis professionals d’advocats se sumen

a les accions de suport als consumidors que la Diputació de
Barcelona impulsa des de fa mesos per acompanyar-los en les
seves reclamacions per les clàusules abusives.
Per atendre aquestes consultes, la corporació ha aug-

Els convenis amb
els Col·legis
Professionals de
l’Advocacia acaben
el 31 de desembre
mentat fins als 2 milions d’euros
el pressupost destinat als Serveis
Públics de Consum. També ha intensificat la formació específica
en clàusules abusives als tèc-

nics d’aquests Serveis (77 municipals i 7 comarcals) i s’han fet
150 xerrades i tallers arreu del territori que han comptat amb
l'assistència de més de 8.000
persones.
A més, en els 224 municipis
que no disposen de Servei Públic
de Consum propi, els ciutadans
poden realitzar les seves consultes directament i de manera
presencial a través de les Unitats
Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC).
La Diputació de Barcelona
ofereix també consells i informació sobre els protocols de
les entitats bancàries, adreces de
contacte, l’agenda d’accions formatives i un formulari de reclamació a través de la seva pàgina
web.
Amb tot, per a més informació
es pot consultar el següent enllaç:
https://www.diba.cat/es/web/consum/clausula-terra.
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| Just Dance 2019
Aquest títol farà que ens aixequem del sofà per ballar amb
vuit coreografies diferents de temes musicals d’estils variats.

Famosos

No t’ho perdis

El periodista Màxim Huerta va omplir dijous 18 d’octubre l’FNAC del Triangle de Barcelona per presentar
el seu darrer llibre Paris sera toujours Paris. En aquesta
ocasió, l’escriptor dona forma a una guia de la capital
francesa ambientada en els anys vint que compta
amb les il·lustracions de l’artista Maria Herreros. L’acte
va tenir una repercussió mediàtica especial perquè
va ser una de les primeres aparicions públiques de
Huerta després del seu pas fugaç pel ministeri de
Cultura. Sobre aquest tema, el que va ser col·laborador del programa d’Ana Rosa Quintana no
va voler fer massa referències, però va afirmar
que se sentia molt orgullós d’aquest episodi
de la seva vida. A més, Huerta va assegurar
que el llibre Paris sera toujours Paris tenia un
significat molt especial per a ell i va afegir que
gràcies a aquesta publicació editorial recupera
“la il·lusió adormida, que no perduda”.

L’esperit de Montmartre
El CaixaForum de Barcelona acull fins al 20 de gener l’exposició ‘Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmartre’, una mostra
sense precedents a Catalunya que tracta els principals aspectes de l’art francès radical de finals del segle XIX. L’any
1880 Montmartre era un lloc marginal, empobrit i apartat
de París, però en un període relativament breu es va transformar en el centre literari i artístic de París. Un esperit, el del
títol de la mostra, que va ser un estat d’ànim i una mentalitat
avantguardista que van practicar nombrosos artistes,
el més destacat dels quals va ser Henri de Tolouse-Latrec.

Llibres

?

M À X I M

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

H U E R T A

Ser un periodista d’àmbit estatal

Es va donar a conèixer al programa d’Ana Rosa Quintana

Presentar el seu nou llibre a l’FNAC

?

QUÈ HA FET

Es tracta d’una guia de la capital francesa, París

Li donen el seu suport incondicional

...

ELS FANS

Teatre

La fitxa

Després del seu pas fugaç pel ministeri de Cultura

Música

Pelis i sèries

Roza tumba quema
Claudia Hernández

Els Jocs Florals de Can Prosa
Santiago Rusiñol

Miedo
Albert Pla i Raül Refree

Petra
Jaime Rosales

L’escriptora salvadorenya Claudia Hernández s’estrena en el món de la novel·la amb ‘Roza tumba quema’, un llibre que narra les dificultats d’una mare
que ha de lluitar per les seves filles enmig d’una societat en reconstrucció
després d’haver patit una de les guerres més sagnants que es van viure a
Amèrica Central el segle passat.

Aquesta paròdia sobre els Jocs Florals
on Rusiñol denunciava l’idealisme
exaltat d’un certamen que s’havia convertit en instrument de propaganda
del nou catalanisme polític va provocar molta crispació a la societat de l’època. Ara, Jordi Coll la torna a posar en
escena en forma de musical esbojarrat.
Al Teatre Nacional de Barcelona.

Miedo és una obra de teatre i un disc,
però el disc, després d’alimentar el musical, va acabar donant voltes i tombs
per ser una obra seriosa que viu més
enllà de les necessitats dramàtiques
del teatre. I és que cada cançó de l’àlbum és una peça diferent de la seva
corresponent a l’obra teatral. Això sí, la
temàtica és la mateixa: la por.

Bárbara Lennie, Marisa Paredes, Àlex
Brendemühl o Oriol Pla conformen el
repartiment d’una de les pel·lícules espanyoles més interessants de la tardor.
Petra no sap qui és el seu pare i tot just
després de la mort de la seva mare comença una cerca que la porta a conèixer el Jaume, un artista plàstic poderós
i que té pocs escrúpols.
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PROPOSTES
Castelldefels
DIVENDRES 26 D’OCTUBRE
17:00 Aninchi Social Media s’encarregarà d’una sessió monogràfica perquè tothom aprengui a treure-li tot el suc al Gmail. / Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

Arriba el taller d’escriptura
anomenat ‘El plaer d’escriure’
Dijous 1 de novembre a les 18:30

Gavà
La ciutat es bolca amb la
celebració del ‘Castaween’
25, 26 i 31 d’octubre

Gavà torna a celebrar el Castaween, un
programa que combina les dues tradicions que per Tots Sants conflueixen
a Catalunya: Castanyada i Halloween.
/ Diferents espais de la ciutat.

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE
20:00 Aprofitant que falten pocs dies per a Halloween, a l’Espai Maragall es farà una marató de cinema de terror amb alguns dels seus
millor títols. / Espai Maragall. Centre cívic per
a les arts escèniques.
El primer dia del mes que ve es farà una
sessió monogràfica d’escriptura, anomenada El plaer d’escriure. La coordinarà la professora Mónica Cano. /
Centre Cívic Els Canyars.

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
11:30 La tradició és viva. Un dels diumenges del
mes que ve se celebrarà una ballada de sardanes oberta a tothom. Començarà a quarts
de 12 del migdia i s’allargarà fins a les dues.
/ Parc de la Torre Lluc.

Viladecans
DIJOUS 25 D’OCTUBRE
20:00 El documental Eugenio recupera la figura del mític humorista, sempre vestit de
negre i amb un whisky a la mà. Amics, familiars i companys de professió el recorden.
/ Atrium Viladecans.

DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
20:30 Kilian Jornet a l'Everest és el nom del documental del 2017 que narra l'expedició de
l'alpinista català que va coronar el cim de l'Everest la matinada del 21 al 22 de maig de
l’any passat. / Atrium Viladecans.

El Prat
Christina Rosenvinge
ofereix un concert a la Capsa
Dissabte 27 d’octubre a les 22:30

Una de les primeres referents de l’escena pop a l’estat espanyol, Christina
Rosenvinge, oferirà un concert a la ciutat. / La Capsa.

Esports
DIJOUS 1 DE NOVEMBRE
CASTELLDEFELS Partit de futbol corresponent
a la tretzena jornada de Tercera Divisió entre
la UE Castelldefels i l’FC Vilafranca (12:00). /
Municipal d’Els Canyars.

El CB Prat rep la difícil
visita del Real Betis
Dissabte 3 de novembre a les 18:15

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE
19:00 Emma Vilarasau, Imma Colomer i Vicky
Luengo protagonitzen Un tret al cap, una obra
que s’apropa al gènere del thriller periodístic sense renunciar a l’humor ni a la dimensió íntima dels personatges. / Teatre Modern.

DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
10:00-14:00 Nova crida a la solidaritat. El
Banc de Sang i Teixits instal·larà una unitat
mòbil per recollir donacions. / Plaça de Catalunya (al davant del Cèntric).

EL PRAT Repte exigent. Partit de bàsquet de la sisena jornada de la LEB Or
entre el CB Prat i el Real Betis. / Pavelló
Joan Busquets.
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