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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pau Massip
BARCELONA

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

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

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

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

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

Treballar l’educació sexual 
a casa i des de ben petits
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Sou independència pura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Missatge de Jordi Cui-
xart des de Lledoners:

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

Recordo: el president
Companys, lleial a la

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

@JoanQueralt

Miro la prensa. Los his-
toriadores dicen que lo

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

Ves que la manera de
trobar el desllorigador

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

@eduardvoltas@Hidroboy83@jcuixart

Haibu 4.0
L’empresa Haibu 4.0, promotora dels

pisos rusc al barri de la Bordeta, té deci-
dit seguir amb el projecte tot i els pro-

blemes que està tenint amb les llicències
municipals. Caldrà veure com acaba la

política de fets consumats de l’empresa. 
pàgina 8

CE Mediterrani
Inici de curs immillorable. Els dos sè-

niors del Medi han començat la tempo-
rada golejant a la Josep Vallès. Les de

Marc Comas lideren la lliga, mentre que
els de Jahzeel Martínez recuperaran

avui el partit pendent contra el Terrassa. 
pàgina 15

Castellers de Sants
Els Borinots tanquen aquest diumenge la

celebració del seu 25è aniversari amb la
26a Diada castellera. La colla santsenca

vol arrodonir un gran any amb una bona
actuació a la plaça Bonet i Moixí, on 

tindrà el suport de molts veïns. 
pàgina 8
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Entrevista

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alberto Fernández Díaz / President del grup municipal del PP

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

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

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

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

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

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

HABITATGE4Els pisos rusc del ca-
rrer de la Constitució (la Bordeta),
que promou l’empresa Haibu 4.0,
segueixen en el focus de la polè-
mica. El 8 d’octubre membres
del Grup d’Habitatge de Sants
van ocupar i precintar de forma
simbòlica el local per mostrar el
seu rebuig al projecte.

El grup d’activistes van ocupar
l’edifici després de trobar-lo amb
la persiana pujada quan van arri-
bar. També van penjar, a l’exterior,
una pancarta on es podia llegir
“Fora pisos rusc!” i l’etiqueta #No-
SomAbelles. De seguida va apa-
rèixer un dels caps visibles de
l’empresa, Marc Oliver. Oliver i els
manifestants van començar a
mantenir un intercanvi d’im-
pressions. Des del Grup d’Habi-
tatge de Sants van acusar-lo de be-
neficiar-se econòmicament de les
dificultats de molta gent per tenir
un habitatge digne, mentre que
Oliver es va defensar dient que per
200 euros hi haurà gent que tin-
drà un lloc on viure “amb aigua,
electricitat i wifi inclosos”. 

Després de la conversa, des del
Grup d’Habitatge de Sants van
cridar diferents consignes contra
el projecte, com ara “fora del ba-
rri, especuladors”. Per últim, van
exigir a l’Ajuntament que “actuï
amb la mateixa contundència
que parla i precinti definitiva-
ment aquest cínic insult a la si-
tuació del nostre barri”. Per la seva
banda, Oliver, en declaracions a
Línia Sants, explica que ha in-
terposat una denúncia als Mossos
d’Esquadra perquè, diu, els inte-
grants de la protesta “es van en-
dur material i van fer destrosses”.

Enmig d’aquesta polèmica,
les obres dels pisos rusc estan atu-

rades pels problemes amb les lli-
cències que l’empresa ha tingut.
Oliver, però, seguint l’estratègia de
fets consumats que caracteritza
Haibu, explica que finalment no-
més demanaran la llicència perquè

el local del carrer Constitució sigui
un espai expositiu però que, un
cop hagi complert aquesta funció,
hi faran entrar la gent a viure. En
paral·lel, afegeix que de forma
imminent començaran les obres
de nous pisos rusc en un edifici del

centre de la ciutat. “Seran més
grans per no tenir problemes amb
les llicències”, aclareix.

EL LLOGUER FRENA
Seguint amb la qüestió de l’habi-
tatge, el mercat de lloguer a Sants-
Montjuïc ha començat a donar una
treva. I és que les noves dades so-
bre el preu del lloguer proporcio-
nades per la Generalitat, que fan
referència al segon trimestre d’a-
quest any, mostren com al districte
els preus es van mantenir –van
augmentar de forma simbòlica
un euro– respecte del primer se-
mestre de l’any. Feia quatre anys
i mig que els preus pujaven.

Així doncs, les xifres mostren
com el preu mitjà del lloguer al dis-
tricte durant el segon trimestre
d’aquest any era de 786 euros,
mentre que en el primer trimes-
tre el preu mitjà se situava en els
785 euros. A la resta de districtes
de la ciutat, amb l’excepció de les
Corts  –hi ha un descens de 50 eu-
ros– i a Horta-Guinardó –els
preus es mantenen–el cost del llo-
guer ha seguit augmentat.

Un moment de la protesta del 8 d’octubre. Foto: Grup Habitatge Sants

Ocupen simbòlicament els
pisos rusc que es fan a la Bordeta
» La protesta la va organitzar el col·lectiu Grup d’Habitatge de Sants
» Les obres estan aturades però l’empresa tirarà el projecte endavant

Les Cotxeres de Sants acullen
divendres un Sopar Groc

POLÍTICA4Les Cotxeres de
Sants seran l’escenari aquest di-
vendres a partir de les nou del
vespre de la celebració d’un So-
par Groc Solidari per reivindi-
car la llibertat dels presos polí-
tics i el retorn dels exiliats.
L’organitzen  l’ANC Sants, la
Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana, Òm-
nium Cultural Sants-Montjuïc,
Sants3Ràdio i el Secretariat
d’Entitats de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta. 

L’àpat, del qual ja s’han es-
gotat els 425 tiquets que hi ha-
via a la venda, servirà per re-

captar fons per a la Caixa de So-
lidaritat de l’ANC i Òmnium
Cultural. L’organització de l’es-
deveniment ha estat possible
gràcies a vuit patrons, formats
per comerços i entitats del barri,
que han col·laborat amb mate-
rials i donacions. 

Un dels aspectes curiosos
del sopar serà el fet que hi hau-
rà el pastís de llaç groc més
gran que s'ha fet mai. A l’àpat hi
assistiran diferents personali-
tats, com ara la cantant Núria
Feliu, el cantant Titot o la con-
sellera de Presidència de la Ge-
neralitat, Elsa Artadi.

Els Borinots tanquen diumenge
el 25è aniversari amb la Diada

CASTELLERS4Els Castellers de
Sants celebren aquest diumenge
l’edició número 26 de la Diada,
que servirà per tancar els actes del
25è aniversari de la colla.

Així doncs, la plaça Bonet i
Muixí s’omplirà de castellers a
partir de les 12 del migdia. Al cos-
tat dels santsencs hi seran els Cap-
grossos de Mataró i els Minyons
de Terrassa. Els maresmencs se-
gueixen en molt bona forma des-
prés de descarregar el dos de
nou amb folre i manilles i el cinc
de nou amb folre al passat Con-
curs de Castells de Tarragona,

mentre que els del Vallès aquest
any han pogut descarregar el dos
de nou amb folre, el nou de vuit
i el pilar de set amb folre. Per la
seva banda, els Borinots tindran
com un dels seus objectius el dos
de nou amb folre i manilles. En-
guany l’han descarregat a la Dia-
da de la Mercè i al Pla de la Seu de
Tarragona però només el van
poder carregar al Concurs de
Castells de Tarragona.

Com és tradició, la Diada co-
mençarà de bon matí amb les
matinades dels grallers i timba-
lers de la colla.

Projecte | L’Economat Social de la Borda busca finançament
L’Economat Social, la futura cooperativa de productes ecològics que s’instal·larà als baixos del

bloc d’habitatge cooperatiu la Borda del barri de la Bordeta, busca finançament per començar les
obres de l’espai. Una de les opcions és comprar un títol participatiu. N’hi ha de 100 o 500 euros.    

ACABAT EL PRIMER
BLOC COOPERATIU

4Ja s’han acabat les obres
de l’edifici promogut per la
cooperativa La Borda, al
barri de la Bordeta, que és
el primer bloc cooperatiu
que s’ha fet en un solar
municipal cedit en dret de
superfície. A l’edifici, que
està pràcticament tot fet de
fusta, s’hi podrà entrar a
viure el mes de desembre. 

El passat diumenge 14 d’octubre
l’escenari del Sants Teatre es va om-
plir de la música de la Banda Sim-
fònica de Roquetes-Nou Barris, que
ens va oferir un concert dins del
cicle de Cultura Popular als Ate-
neus, patrocinat per l’Ajuntament
de Barcelona.

La Banda Simfònica de Roque-
tes, que enguany celebra el seu 50è
aniversari, no és el primer cop que
ens visita i sempre ens ha ofert con-

certs de gran qualitat musical que
han tingut molt bona acollida
entre el públic assistent, que aquest
cop va gaudir d’un programa molt
variat que anava des de clàssics
fins a música dels Beatles. Com a
colofó final el grup va tocar el Cant
de la Senyera, que va ser rebut amb
grans aplaudiments.

Gràcies a tothom per una tarda
tan agradable al Sants Teatre!
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Rebutjada la querella per
l’ensorrament de Montjuïc

CEMENTIRI4El jutge d’instrucció
número 18 de Barcelona va re-
butjar fa dues setmanes la quere-
lla presentada pels afectats per
l’ensorrament dels 144 nín-
xols –alguns no es van ensorrar
però van haver de ser enderrocats
pel seu estat– del Cementiri de
Montjuïc que es va produir el se-
tembre de l’any passat.

El jutge creu que no existeixen
suficients indicis per obrir una in-

vestigació per negligència i des-
carta que l’ensorrament fos pro-
vocat per l’estat d’abandonament
del cementiri. La querella havia es-
tat presentada contra el regidor
Eloi Badia, el gerent de Cementi-
ris de Barcelona, Jordi Valmanya,
i una de les antropòlogues que van
analitzar les restes.

Els advocats que representen
els familiars han deixat clar que re-
correran la decisió.

La Marina inaugura demà 
la plaça del Moviment Obrer
ESPAI PÚBLIC4La plaça que hi
ha al barri de la Marina situada
entre la cantonada del passeig
de la Zona Franca i el carrer del
Foc  serà a partir de demà la pla-
ça del Moviment Obrer. En un
acte que se celebrarà a dos
quarts d’una del migdia es des-
taparà una placa de marbre
després que fa dos anys s’apro-
vés aquest nom.

El nom de la plaça, i també
el del passatge d’Antonio Ruiz
Villalba –la placa es va descobrir
fa dos anys–, té a veure amb les
lluites dels treballadors de la
Seat, que han conformat la his-
tòria i el caràcter d’aquesta part
del barri.  Una de les reivindi-

cacions més recordades d’a-
quests treballadors va ser la
que van protagonitzar el 18
d’octubre de 1971, quan van
ocupar la fàbrica en protesta per
l’acomiadament d’uns com-
panys. Aquell dia la policia fran-
quista va entrar a la fàbrica i va
carregar amb duresa contra els
treballadors. Un d’ells, Anto-
nio Ruiz Villalba, va morir pels
trets dels agents de policia.

La placa que es descobrirà
demà també s’afegirà a l’escul-
tura ‘Al·legoria de la Marina’,
obra de l’artista del barri Beni-
to Maín, que recorda el passat
pescador i el treball a les fàbri-
ques de la Marina.

METEOROLOGIA4L’avinguda
del Paral·lel està apareixent mol-
tes vegades a les notícies du-
rant les últimes setmanes. I no
precisament per res positiu. I és
que aquest carrer està sent un
dels  punts més afectats per les
fortes pluges que han caigut úl-
timament a Barcelona.

La imatge del Paral·lel inun-
dat ha deixat de ser excepcional.
Una de les inundacions més for-
tes es va produir dimarts de la
setmana passada, quan en dife-
rents punts de la ciutat van cau-
re més de 40 litres per metre qua-
drat en només mitja hora. Molts
trams del carrer van quedar
completament coberts d’aigua i
en algunes zones l’aigua circula-
va a una gran velocitat. Abans-
d’ahir les fortes pluges que van
tornar a caure van deixar alguna

imatge similar a les de la setma-
na passada, tot i que en aquesta
ocasió les inundacions van ser
menors. No ho van ser les que

també es van produir el passat 17
d’agost i a principis de setembre,
quan les pluges també van in-
undar l’avinguda.

Tots aquests episodis d’i-
nundacions han provocat danys
importants en molts comerços de
la zona, que han vist que se’ls in-
undaven els seus locals i l’aigua
els provocava danys importants.

COL·LECTOR INSUFICIENT
A què es deuen aquests proble-
mes del Paral·lel quan hi ha epi-
sodis de pluges fortes? Bona
part del problema té a veure
amb l’insuficient sistema de dre-

natge: el col·lector d’aigua que hi
ha a l’avinguda, que tot i ser un
dels més importants de la ciutat
no té prou capacitat d’absorció,
ja que també absorbeix l’aigua
que ve de la Diagonal. De fet, hi
ha pendent doblar la capacitat
d’absorció d’aquest col·lector
amb la instal·lació d’un nou tub
de tres metres de diàmetre, la
mateixa mida que l’actual. Tot i
que l’anterior govern munici-
pal el volia instal·lar durant
aquest mandat, en el marc de l’a-
cabament de la reforma del pa-
ral·lel, l’actual Ajuntament té
previst fer-ho el mandat que ve. 

Un dels episodis de pluja va desplaçar cotxes. Foto: Twitter (@SellaresMarc)

El Paral·lel, un dels llocs més
afectats de la ciutat per les pluges

Les fortes pluges
han provocat danys
importants en alguns
negocis de l’avinguda
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Creu Coberta
El Festival I Lake Dance homenatjarà

Asunción Aguadé i Toni Mira

El primer festival al llac de l’Espanya
Industrial, que se celebra dins de l’Any
del Comerç i la Cultura de Barcelona,
homenatjarà dues personalitats de la
dansa a Catalunya: l’exprimera balla-
rina del Gran Teatre del Liceu Asun-
ción Aguadé, i el coreògraf i ballarí
contemporani Toni Mira. “Aquests dos
creadors són dos referents de la
dansa, tant clàssica com contemporà-
nia a Catalunya i des de l’organització
creiem que cal tenir sempre present
els valors i els noms de les persones
que han contribuït a la dansa al nostre
país”, explica Lluís Llanas, president
de Creu Coberta.

Toni Mira (Barcelona, 1957) és ba-
llarí i coreògraf. Un dels temes que més
ha treballat és la quotidianitat, que sem-
pre ha ubicat en contexts arquitectò-
nics, dissenyats o apropiats. És
fundador i director de la companyia
Nats Nus Dansa, per a la qual ha creat
la majoria de les seves peces, però

també ha col·laborat amb altres com-
panyies nacionals i internacionals.
L’any 2009 va ser guardonat amb el
Premi Ciutat de Barcelona i el 2010
amb el Premi Nacional de Dansa.

Per la seva banda, Asunción
Aguadé va ser primera ballarina del
Gran Teatre del Liceu durant els anys
70 i 80. L’any 2016 va rebre el Premi
FAD d’Honor per la seva trajectòria
com a ballarina, coreògrafa i mestra,
dedicada amb rigor i creativitat a la
dansa del país. A més va ser la balla-
rina del Liceu amb més ballets repre-
sentats. Alumna preferida de Joan
Magriñá, en Sebastià Gasch va des-
tacar la seva expressivitat, el seu ca-
ràcter i la seva elegància.

El Festival vol ser el primer esdeve-
niment realitzat al llac de l’Espanya In-
dustrial, tal com explica Lluís Llanas,
que serveixi per a atraure clients al nos-
tre eix comercial, a través de la cultura.
En aquest any del Comerç i la Cultura

que organitza la Fundació Barcelona
Comerç, la dansa ha estat el tema es-
collit per l’eix Creu Coberta i, per això,
es vol donar a conèixer aquesta ex-
pressió artística i difondre-la més. En el
Festival hi participaran grups com La
Companyia, el BCN City Ballet, Xauru,
l’Associació Espejismo a Contraluz o
DancEmotion, entre d’altres. 

S’han previst tres dies d’especta-
cles, divendres a la nit, amb la progra-
mació d’un espectacle de dansa
clàssica, dissabte a la nit, amb un es-
pectacle de dansa contemporània, i
diumenge a la tarda, de nou amb un
espectacle de dansa clàssica. L’esce-
nari se situarà al costat del Llac de l’Es-
panya Industrial, amb el qual el públic
podrà gaudir d’unes vistes immillora-
bles des de les graderies del Parc de
l’Espanya Industrial. Un espectacle
complet, amb música molt diversa i
amb una varietat d’estil de dansa pro-
fessional molt ampli.
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Una Fira 
Medieval d’èxit
Durant el primer cap de setmana del mes, Creu
Coberta va viure una fira Medieval espectacular,
amb molta gent, propostes noves d’espectacles i
molt bon temps. Al Sopar Medieval, a més, hi van
assistir més de 100 persones. En aquesta pàgina
i la següent algunes de les millors fotografies fetes
per en Ferran Descàrrega de les dues jornades
de la Fira Medieval i de la inauguració de l’expo-
sició de sostenibilitat, al Meeting Point.
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El passat dia 6 es va inaugurar
l’exposició sobre sostenibilitat al
Meeting Point Creu Coberta, amb
la presència de la presidenta del
Districte, Montserrat Ballarin, la
consellera de comerç del Districte
Carolina López i la regidora Irma
Rognoni, a més d’altres conse-
llers i el subdirector de l’Agència

Catalana del Consum. També hi
va participar el delegat de zona
d’Aigües de Barcelona, i el
col·lectiu de dansa Xauru i Espe-
jismo a contraluz van fer una per-
formance de dansa inspirada en
els perills del canvi climàtic.  L’ex-
posició quedarà permanent al
Meeting Point.

La sostenibilitat es viu al Meeting Point

&
Els pròxims dies 27 i 28, el
Poble Espanyol es conver-
tirà en l'escenari perfecte
perquè grans i petits gaudei-
xin de la festa de Halloween.

En diversos racons del
Poble hi haurà decoracions
esfereïdores, els visitants
trobaran personatges inquie-
tants i es faran activitats que
els ajudaran a entendre l’ori-
gen d’aquesta festivitat men-
tre s’ho passen de por!

D’entre la variada progra-
mació d’activitats destaca
una terrorífica gimcana, ba-
sada en contes tradicionals,
un concurs de disfresses, en
el qual es podrà participar in-
dividualment o en grup, un
espai de jocs gegants de

fusta, un racó de dibuix i una
marató de contes de por de
cinc hores. A més, sessions
de cinema per a nens i nenes
que tinguin entre 2 i 12 anys! 

I per fer donar a la festa el
punt de terror que es me-
reix... un túnel del terror am-
bientat en el món zombie! Als
matins, pensat per a nens
d’entre 3 i 8 anys i a les tar-
des, per als majors de 9 anys. 

Sens dubte, la festa de
Halloween del Poble Espan-
yol és el millor pla per gaudir
amb família del cap de set-
mana més terrorífic i divertit
de l’any. No us la perdeu!
L’entrada a l’esdeveniment
tindrà un preu de 6 euros (5
euros comprant-la online).

Més informació i venda
d’entrades amb descompte a
www.poble-espanyol.com

La festa de Halloween més familiar
se celebra al Poble Espanyol
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4La pseudogestació en els animals 4L’estalvi energètic

Sabies que l’anomenat embaràs psicolò-
gic no és un procés que l’animal s’imagini,
sinó que té una base física real? En David
Pumarola ens explica que la pseudoges-
tació, nom tècnic per designar el que
solem anomenar com a embaràs psicolò-
gic, apareix com un embaràs a nivell hor-
monal, és a dir, no hi ha hagut concepció
però el cos engegar tots els processos fí-
sics com si n’hi hagués hagut. Per tant
veurem els símptomes físics d’aquest, de
fet la femella pot arribar a generar llet a
les mames, o un sèrum semblant i a nivell
de comportament començarà a fer un niu
o preparar un lloc on parir. Les femelles
que no han estat esterilitzades són les
que és possible que pateixin aquest pro-
blema. Hi ha gosses que ho solen patir

amb freqüència al llarg de la seva vida i
n’hi ha d’altres que no ho patiran mai.
Quan es produeix? La pseudogestació
ocórrer dos mesos després del zel. Què
passa si no fem res? Si no intervenim, el
procés remet sol però solem donar trac-
tament sobretot per aturar el procés de
lactància. Per evitar aquest tipus de situa-
cions i altres de molt més perilloses per la
vida de l’animal, com tumors mamaris i
del sistema reproductor, des d’Animàlia
us recomanem esterilitzar. També evita-
rem malalties de transmissió sexual i com-
portaments de fugida durant el zel.
Evitarem embarassos no desitjats i de re-
truc no incrementarem el gran nombre
d’animals que estan ja en adopció o bus-
cant una nova llar. 

Oscar Cantaré,
PRODELEC, S.L. Delegació Barcelona c/ 26 de Gener, 39 - 08014

BARCELONA- 93 421 51 88 barcelona@prodelec.es

El preu de l’energia elèctrica ha assolit
màxims històrics al llarg dels darrers
mesos, convertint-la en un cost al qual
cal parar cada cop més atenció.

La seva gestió representa un des-
afiament considerable pels sectors on
la disponibilitat i el preu d’aquest recurs
són una prioritat.

Pot semblar que aquestes pràcti-
ques són pròpies de sectors industrials
i estan allunyades de la realitat dels ne-
gocis que ens són més propers, però
tenen plena aplicació en entorns com
el domèstic o el terciari.

Es poden aplicar criteris d’estalvi
energètic a nivell d’enllumenat de faça-
nes, d’enllumenat interior, del control
de qualitat de l’energia, de l’aplicació
de sistemes de regulació, detecció i
control, etc.

Els criteris abans esmentats són
només alguns exemples de les iniciati-
ves que es poden aplicar a activitats
ben presents en el nostre barri, com el

petit comerç, els centres esportius, mè-
dics, culturals, educatius o de lleure, o
bé a hotels, oficines, tallers, aparca-
ments o negocis de restauració.

Les intervencions necessàries per
assolir els estalvis potencials s’han d’es-
tudiar en cada cas, però sens dubte
estan a l’abast de les empreses que
conformen el nostre teixit comercial i
de serveis.

Algunes d’aquestes solucions pas-
sen per la instal·lació de: sistemes LED,
detectors de moviment i presència,
protectors de sobretensions, sistemes
de control domòtic, etc.

En aquest entorn, Prodelec ofereix
el seu assessorament per analitzar els
rendiments actuals de les instal·lacions
elèctriques, acompanyant a la Propie-
tat i les seves empreses mantenidores
en l’aplicació dels criteris d’eficiència
energètica que permetin obtenir un
rendiment òptim de les esmentades
instal·lacions.

Clínica Veterinària Animàlia Barcelona
C/ del Vint-i-sis de Gener, 42-46, 08014 Barcelona

934 322 570

4¿Malas notas en el colegio? 
Puede que tenga problemas visuales

Paula Ferragut, 
Òptica Universitària - C/ Creu Coberta 91

Entre los problemas de visión más comu-
nes en los niños y principales causas del
fracaso escolar se encuentran la amblio-
pía u ojo vago, que afecta sobre todo a
menores en edad escolar. Esta disfunción
propicia fatiga visual, malestar y afecta
considerablemente a la capacidad lectora.
Esta alteración se puede solucionar con
un tratamiento específico siempre y
cuando se detecte a tiempo, ya que
puede llegar a una fase crítica en la que la
recuperación no es posible. 

Otras de las causas más habituales en
el fracaso escolar son los defectos de re-
fracción, aquellos en los que hay algún
tipo de desenfoque visual y entre los que
se encuentran la hipermetropía, la miopía
y el astigmatismo. En la primera, como
consecuencia, el niño tiene que realizar
un esfuerzo para enfocar de cerca, por lo
que leer o hacer los deberes se convierten

en tareas complicadas. “Aunque muchos
padres lo desconozcan, muchos peque-
ños dejan de hacer los deberes o sacan
malas notas a causa de que padecen hi-
permetropía, pues para ellos estudiar su-
pone un esfuerzo mayor que para sus
compañeros”, explica Escuer.

En el caso de la miopía, provoca que
los objetos lejanos se vean borrosos, y
que el niño se acerque a la pizarra o guiñe
los ojos para poder enfocar de lejos. El as-
tigmatismo provoca que las imágenes se
vean distorsionadas o borrosas. 

Por este tipo de problemas visuales,
Escuer recalca que “es muy importante
que un óptico-optometrista revise,
como mínimo una vez al año, la visión
de los niños, con la finalidad de corregir
los posibles problemas y evitar que el
menor se vea perjudicado en su pro-
ceso de aprendizaje”. 



| 12

líniasants.cat 17 d’octubre del 2018 El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

La FAVB i diferents associacions de veïns tornen a exigir progressos en el transport

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veïns en línia

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

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

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

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

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

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

Montjuïc commemora 
els 50 anys de la fi del barraquisme

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

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

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

Concentració de
víctimes de l’amiant
a Sant Jaume

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

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

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

La PAH presenta el
seu estudi sobre la
pobresa energètica

veïns en línia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Darrer acte de
record en memòria
de Joan Balañach
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Comerç

El Sants és Crema és un dels establiments participants. Foto: SEC

En marxa la primera jornada
gastronòmica ‘Sants fa xup xup’
RUTA4Sants i Hostafrancs es
converteixen en l’epicentre gas-
tronòmic del districte i de la
ciutat. I és que des d’abans-d’a-
hir està en marxa la primera edi-
ció de les jornades gastronòmi-
ques Sants fa xup xup, una pro-
posta que farà que, durant prop
d’un mes (fins al pròxim 18 de
novembre), un total de 22 locals
d’aquests barris ofereixin pro-
postes especials amb productes
de temporada i de proximitat.

Comerç Mercat Nou Sants, l’As-
sociació de Comerciants de Creu
Coberta, la Federació d'Asso-
ciacions, Entitats i Comissions
d’Hostafrancs i Sants3Ràdio
col·laboren en l’organització.

Aquest Sants fa xup xup es
va posar en marxa fa dos dies a
la Fundació Canpedró i, segons
expliquen els seus organitza-
dors, proposa “un recorregut
pels millors establiments gas-
tronòmics” dels dos barris. L’ac-

tivitat persegueix un objectiu
doble: donar impuls a la cuina de
mercat i promoure la dinamit-
zació comercial i social d’aques-
tes dues zones.

D’aquesta manera, durant
les pròximes setmanes, es podrà
degustar cuina de categoria a lo-
cals com el Sants és Crema (al
118 de Comtes de Bell-Lloc), el
Cucut Biz & Bar (al 23 de Vilar-
dell) o el Txalaparta (al 146 del
carrer de Sants).

FESTIVAL4L’art i el comerç tor-
nen a donar-se la mà. Entre
aquest divendres i diumenge, el
llac del parc de l’Espanya In-
dustrial serà l’escenari de la pri-
mera edició del festival I lake
dance, una exhibició de dansa
clàssica i contemporània orga-
nitzada per l’Associació de Co-
merciants de Creu Coberta.

El president de l’eix, Lluís
Llanas, assegura que l’organit-
zació d’aquest certamen de dan-
sa també ha de servir per atrau-
re clients a les botigues de l’eix.
“Després del cinema, de la lite-
ratura, i dels projectes que hem
desenvolupat en cultura, ara
toca el sector de la dansa”, va ex-
plicar durant la presentació.

D’aquesta manera, s’espera
que durant aquests tres dies hi
hagi les actuacions de BCN City
Ballet (s’encarregaran de la in-
auguració amb La Consagració
de la Primavera i Tablada), La
Companyia (que presentarà un
extracte de Giselle), l’Associació
Espejismo a Contraluz o Dan-
cEmotion, entre d’altres. L’en-
trada a tots aquests espectacles
és gratuïta.

FIRA MEDIEVAL
Per altra banda, fa dos caps de
setmana va tornar a celebrar-se
la tradicional Fira Medieval,
dues jornades en les quals Hos-
tafrancs va tornar al passat i va
poder gaudir d’activitats i de
venda de productes als carrers
Creu Coberta, Consell de Cent,
Callao, Torre Damians i Rector
Triadó.

D’aquesta manera, durant
els dos dies, a més de les para-
des d’artesans i comerciants
(tots ells disfressats), es van or-
ganitzar diferents activitats com
el sopar medieval, una cercavi-
la musical, una demostració
d’oficis i de lluita medieval o ta-
llers infantils, entre altres.

Tres dies de dansa
al llac de l’Espanya 
Industrial

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

farmàcies després que el 5 d’octubre pagués la factura dels fàrmacs de l’agost.
Això suposa recuperar la normalitat en els pagaments el dia 5 de cada mes.
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Dos partits, dues golejades i dues
victòries. Els sèniors del Medi
s’han estrenat a les seves respec-
tives Divisions d’Honor amb bon
peu i continuen entrenant per
preparar els pròxims reptes.

D’aquesta manera, el sènior
masculí de Jahzeel Martínez es va
estrenar en la Lliga Premaat dis-
sabte passat golejant un innocent
Tenerife Echeyde (17-2) en un
partit que va presenciar l’exen-
trenador santsenc (ara a l’Atlètic
Barceloneta) Mirko Blazevic.
Marc Minguell, amb quatre dia-
nes, va ser el màxim golejador
d’un matx en el qual Martínez va
aprofitar per donar minuts a tots
els seus homes.

El tram final de la setmana,
però, serà intens, ja que el Medi
recuperarà, a partir de tres quarts

de nou del vespre, el partit de la
primera jornada a la piscina del
CN Terrassa, mentre que dis-
sabte l’equip afrontarà un nou
desplaçament, en aquest cas a la
Ciudad Deportiva Amaya per ju-
gar contra el Waterpolo Navarra.

EXHIBICIÓ DEL SÈNIOR FEMENÍ
Millor encara va ser el debut del
sènior femení, dirigit novament

per Marc Comas, que va acon-
seguir la golejada més gran de la
primera jornada dissabte passat
(20-4 contra el Moscardó) i li-
deren, de forma provisional, la
Divisió d’Honor.

El Medi defensarà aquesta
condició dissabte a la piscina
del Ciudad Lineal i tancarà el mes
rebent la visita del CN Sant An-
dreu el pròxim dissabte 27.

Els moments previs a l’inici del partit contra l’Echeyde. Foto: CNE

Ple de victòries del Medi en
l’estrena a les Divisions d’Honor
» El sènior masculí recupera avui el partit pendent contra el Terrassa

» El femení, líder provisional, visitarà la piscina del Ciudad Lineal

El districte tanca el setè
Correbarri en la sisena plaça

ATLETISME4Una posició més
enrere que l’any passat. Els atle-
tes santsencs van acabar en la si-
sena posició de la classificació en
la setena edició del Correbarri,
que es va disputar diumenge
passat. Els 8.480 punts que van
aconseguir els corredors i les co-
rredores del districte van col·lo-
car Sants-Montjuïc en aquesta
posició, per darrere de Nou Ba-
rris i per sobre de Gràcia.

Pel que fa a les actuacions in-
dividuals, Roger Ordoño va aca-
bar en la vuitena posició en la ca-
tegoria individual masculina,

amb una marca de 33 minuts i 51
segons, mentre que la santsenca
més ràpida va ser Laura Sánchez,
que va acabar en la catorzena po-
sició de la classificació general fe-
menina gràcies al seu temps de
43 minuts i 35 segons.

EL TERCER DE SANT ANDREU
Aquesta edició, en la qual van par-
ticipar uns 3.000 atletes, ha coin-
cidit amb el tercer triomf conse-
cutiu de Sant Andreu. Pel que fa
a les actuacions individuals, els
més ràpids van ser El Mehdi
Aboujanah i Montse Carazo.

El JAC perd el primer partit
del curs a la pista de l’Andorra

El JAC va tor-
nar del Princi-
pat d’Andorra
amb les mans

buides. El conjunt d’Albert Gó-
mez va patir la primera derrota
del curs diumenge passat al Po-
liesportiu d’Andorra, la pista del
filial del Morabanc (74-65) en un
partit que va començar amb un
parcial per oblidar (20-8), però
que va anar seguit d’una exhibi-
ció en els dos extrems de la pis-
ta que va fer que el conjunt lila
marxés al descans amb una ren-
da curta (31-34).

El santsencs veurien com l’e-
quip local tornava a prémer l’ac-
celerador i capgirava el resultat en
un tercer quart per oblidar (53-
48). En els últims minuts, els de
Gómez no van tenir temps per re-
accionar. Quatre jugadors del
JAC van superar els 10 punts,
però l’MVP va ser Sani Campara.

L’equip ja treballa per prepa-
rar els pròxims partits; el primer
serà dia 21 a casacontra el Palma,
el següent el diumenge 28 a
Arenys i el darrer l’1 de novembre,
els quarts de final de la Lliga Ca-
talana EBA contra l’UBSA.

El Sants torna a perdre 
a l’Energia en la recta final

Que els partits de futbol
duren 90 minuts és una
veritat i un tòpic, però a
la UE Sants molts d’ells

se li fan un pèl llargs. Diumenge
passat, l’equip va tornar a deixar
escapar punts en la recta final, en
aquesta ocasió contra el Vila-
franca (0-2) i ja encadena tres
jornades sense guanyar.

Els de Tito Lossio no van po-
der arrodonir un matí que va co-
mençar amb les presentacions de

tots els equips de la base del
club, amb els 500 esportistes
dels 38 equips. Un cop més, el
Sants va merèixer més, però els
rivals van aprofitar la manca de
punteria dels blanc-i-verds. Pe-
legrín i Sierra, en poc més de qua-
tre minuts (80 i 84) van fer que
els punts volessin de l’Energia.

L’equip visitarà el camp de les
Fontetes de Cerdanyola aquest
diumenge i tancarà el mes el dia
28 rebent el Sant Andreu.

Pau Arriaga
SANTS

Triatló | El novè Triatló Atles, dissabte a l’Espanya Industrial
El CEM l’Espanya Industrial acollirà, aquest dissabte, la novena edició del Triatló Atles, la
prova ultraesportiva per excel·lència del districte. Les competicions es posaran en marxa a
les 8 del matí i es podrà triar entre esprint i superesprint. També es farà l’aquatló infantil.
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Llibres Teatre

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

Música

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

Pelis i sèries

La sombra de la ley
Dani de la Torre

Doble o res
Siroll!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lluint la samarreta del Cir-
que du Soleil.

L E O  M E S S I

La fitxa
QUI ÉS?

Famosos
Viu en línia
No t’ho perdis

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

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

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

QUÈ HA FET?

A LES XARXES...

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

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

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

A la Sala Beckett de Barcelona.

Blues
Sergi Pompermayer

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

La muerte del comendador
Haruki Murakami
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DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
21:00 El polifacètic Albert Pla aterra a la sala

BARTS amb l’espectacle Miedo, que aborda
el fenomen de la por des de molts punts de
vista. / Sala BARTS.

TOTS ELS DIMARTS
17:00 Des de principis d’aquest mes, i fins a la

segona setmana del mes de desembre, cada
dimarts es farà una nova sessió del curs
Dansa oriental i fusió. El preu total és de 48,2
euros. / Centre Cívic Casa del Rellotge.

TOTS ELS DIMECRES
18:00 Des de principis d’aquest mes, i fins a la

segona setmana del mes de desembre, cada
dimecres es farà una nova sessió del curs Tai-
txi i txi-kung. El preu total és de 48,2 euros.
/ Centre Cívic Casa del Rellotge.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-TardaDarrers dies en les quals es pot vi-

sitar Refugiats, per què?, la mostra que vol vol
ampliar la mirada més enllà de la reacció so-
lidària davant la crisi de refugiats dels darrers
anys. / Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-TardaMou-te segur. Stop Accidents és el

nom de l’exposició que vol fomentar la mo-
bilitat segura i la responsabilitat quan estem
al volant. Entrada gratuïta. / Biblioteca Fran-
cesc Candel.

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
12:00 Els sons de la terra és el nom d’aquesta ses-

sió musical del cicle Lletra petita - Aperitius
Musical per a nens i nenes majors de 4 anys.
/ Biblioteca Vapor Vell.

DIMECRES 24 D’OCTUBRE
19:00 Història de Bamako, una nena que ha de

fugir és el nom de la història que forma part
del cicle Biblioteques Sense Fronteres. La co-
ordinarà Blai Senabre. / Biblioteca Poble-sec
- Francesc Boix.

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
13:45 Partit de waterpolo corresponent a la ter-

cera jornada de la Divisió d’Honor femenina
entre el Mediterrani i el CN Sant Andreu. / Pis-
cina Josep Vallès.

Princeses blaves i prínceps encantadors
és el nom de la pròxima narració del
cicle Lletra petita - Sac de rondalles.
/ Biblioteca Francesc Candel.

La Francesc Candel acull una
sessió del cicle Lletra petita
Dimecres 24 d’octubre a les 18:00

El Punt Multimèdia de la casa del
mig ha preparat un taller pensat per-
què tothom domini els telèfons in-
tel·ligents a la perfecció. / Punt Mul-
timèdia de Sants - Casa del Mig.

Una sessió per aprendre 
a gestionar l’smartphone
Dimarts 23 d’octubre a les 10:00

La cantant xilena Javiera Mena arriba
a la ciutat per presentar el seu darrer
treball d’estudi, Espejo, i farà que to-
thom balli com si no hi hagués ningú
mirant. / Sala Apolo.

Javiera Mena presenta 
el seu darrer disc, ‘Espejo’
Dijous 25 d’octubre a les 21:00

Partit de bàsquet de la cinquena jor-
nada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre el JAC i el Palma Air Europa. / Pa-
velló de l’Espanya Industrial.

Un JAC enratxat rep 
la visita del Palma

Diumenge 21 d’octubre a les 13:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
P R O P O S T E S
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Sants-Montjuïc

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

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

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

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

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

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

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

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

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