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Serveis

Bústia
Dimarts 14 de juny s’ha celebrat la deliberació electoral
sobre les mesures prioritàries per combatre estructuralment la corrupció, organitzat
perl’Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
L’acte, celebrat al Centre Cívic Parc - Sandaru de
Barcelona, ha estat conduit
per la Marisol Soto Romero,
periodista a RTVE, i ha tingut
com a convidats, representants de les sis candidatures
catalanes a les eleccions estatals.
El debat ha tingut com a
objectiu visualitzar els graus
de consens i de compromisos compartits per lluitar
efectivament contra les causes i la impunitat de la corrupció, i desmarcar-se dels
debats-combats electorals
habituals, prèvia la deliberació sobre les sis mesures que
les entitats de l’Observatori
Ciutadà contra la Corrupció
varen prioritzar durant l’acte
de constitució de l’O3C (20
de febrer de 2016).

SERVEIS
-AVV Esquerra de l’Eixample
Obert de 9h a 13h i de 17h a 21h
avvee2013@gmail.com
-Dones d’enllaç
www.donesdenllac.org
-Recreant Cruïlles
http://recreantcruilles.wordpress.com
-APAM
www.apamassociacio.entitatsbcn.net
CENTRES CÍVICS
-Casa Golferichs. «El xalet»
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
-Cotxeres Borrell
Viladomat, 2-8
-Centre Cultural Teresa Pàmies
• Centre Cívic Urgell
• Biblioteca Esquerra de l’EixampleAgustí Centelles
Comte d’Urgell, 145

GENT GRAN
-Espai de Gent Gran
Rosselló, 78
-Espai de Gent Gran
M. Aurèlia Capmany
Enric Granados, 47

Contacta amb els grups de treball
Vocalia de Consum Responsable

934 532 879

Vocalia Intercanvi de serveis – solidaritat –

xavibece4@hotmail.com

eixconsum@gmail.com

Vocalia Joves

avveebanc@gmail.com

Vocalia de Diversitat Funcional

vocaliadones@gmail.com
660 303 415

Vocalia de Sanitat

934 532 879

vocaliaurbanisme@gmail.com

GUÀRDIA URBANA
Emergències 092

Vocalia de les Dones

SERVEIS URGENTS
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

Vocalia de Festes - Excursions

SALUT
CAP CASANOVA
Roselló, 161 1r
93 227 98 00
CAP BORRELL
Comte Borrell, 305
93 227 18 00
Hospital Clínic
Villarroel, 170
93 227 54 00
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Poliesportiu Joan Miró
FARMÀCIES
www.farmaciasdeguardia.com

Vocalia de Gent Gran

gonzalezmariatot@gmail.com
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Editorial

OFICINA D’ATENCIÓ AL
CIUTADÀ (OAC)
Aragó, 311
Telèfon d’Informació 010

SERVEIS SOCIALS
CSS NOVA ESQUERRA EIXAMPLE
Borrell, 305 altell
93 619 73 11
CSS ANTIGA ESQUERRA EIXAMPLE
Mallorca, 219 2º
93 619 73 11
PIAD. Punt d’Informació i Atenció a les
Dones
Mallorca, 219 3º
93 256 28 19

ASSOCIACIÓ

irenebell15@hotmail.com
660 321 974

Vocalia d’Urbanisme

Vocalia de debat i participació
debatiparticipacio@gmail.com

El local de l’Associació romandrà obert de 10h a 13h i de 17h a 20h
per a les activitats socials.
(De 17h a 20h, atenció al públic)

Escriu-nos!
Aquesta secció està oberta a tots els lectors i lectores del Butlletí.
Podeu escriure’ns a:
Butlletí de l’Associació. Bústia
Calàbria, 262
08011 Barcelona
O bé per correu electrònic a:
revistaavvee@yahoo.es

Una Festa Major i un barri per a totes i tots
Arriba un cop més, com cada any per aquestes dates, la
Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample. Un moment que té
un cert punt de màgia, el retrobament del barri amb si mateix.
El gaudi compartit, per veïnes i veïns de totes les edats, de les
activitats lúdiques i culturals més variades. Al carrer i en equipaments llargament reivindicats.
Vet aquí un esperit que cal reivindicar i posar en valor, més
enllà de les dates de la celebració. La Festa Major és el resultat
de l’esforç i la col·laboració de les nombroses entitats i col·
lectius que encarnen la diversitat de l’Esquerra de l’Eixample,
des de la nostra Associació veïnal fins a entitats esportives i de
lleure, des d’agrupaments de comerciants fins als esplais. La
Festa Major ens agermana. I el seu missatge d’entesa i convivència ens diu que volem també un barri que sigui plenament
de totes i tots. Aquest és l’esperit amb què ha treballat i segueix
treballant l’AVVEE, singularment pel que fa als equipaments –
assistencials, escolars, residencials, socials o culturals – que
determinen la qualitat de vida del nostre veïnatge, la seva cohesió i la seva convivència. La recuperació de l’espai de la
Model segueix sent en aquest sentit un repte sempre pendent
i una reivindicació més viva que mai de la nostra Associació.
Però l’espai de «Germanetes» n’és també un bon exemple
i representa una sentida aspiració veïnal, ben aviat reeixida.
Efectivament. El projecte combina l’ampliació i obertura dels
Jardins d’Emma, amb la realització de tot un seguit d’equipaments que responen a inajornables demandes socials: un institut – en un barri de creixent demanda de places d’ensenyament públic -, un edifici d’habitatges tutelats per a gent gran
– en una de les zones de població més envellida de la ciutat -,
un edifici d’habitatges socials – en un barri on l’oferta és pràcticament inexistent i en què l’absència d’un parc públic lliga de
peus i mans l’administració municipal per incidir en els preus
del mercat, contenint l’especulació…
Res no seria tan erroni - algunes veus sorgides últimament
ho pretenen - com oposar la necessitat d’espais verds i de mesures contra la contaminació atmosfèrica i acústica que patim
a la realització d’aquests equipaments. Fals dilema. La pròpia
dinamització al voltant de «Germanetes» ha fet que sorgissin

Qui som

propostes imaginatives i viables que permetrien respondre
a aquestes necessitats mediambientals i de salut pública: la
transformació del tram de Consell de Cent que va des de Joan
Miró fins al carrer Urgell en una via pacificada, una «Rambla»
cridada a esdevenir un «corredor verd» i pulmó del barri. (Aquí
caldrà que les coses es facin bé, amb una àmplia participació
del veïnatge en la definició d’aquesta ambiciosa transformació
urbanística, per tal d’evitar errors que s’han produït en altres
carrers de la ciutat esdevinguts zones per a vianants, i en què
una autèntica i sorollosa invasió terrasses i vetlladors ha esgarrat els somnis de millora en la qualitat de vida dels seus
habitants).
Justament aquestes perspectives fa més necessària i urgent que mai la realització dels projectes d’habitatges socials
en curs. Cal contenir la pressió especulativa que té com a
vector el creixement del turisme i que comporta una pujada
constant dels preus de lloguer dels habitatges, una major rendibilitat en transformar-los en allotjaments turístics… així com
la progressiva expulsió del veïnatge, la substitució del teixit comercial tradicional i de proximitat i la pèrdua de la personalitat
del barri. No volem que l’Esquerra de l’Eixample esdevingui un
barri d’habitatges exclusius i inaccessibles per a la gent treballadora, per al jovent… No volem que esdevingui un barri de
pijos i turistes. Per això cal equilibrar les diferents demandes
i necessitats, trobant la manera adient de satisfer-les. Volem
que el nostre barri sigui tal com farem la seva Festa Major: un
espai amable, fraternal i acollidor per a totes i tots.
Visca la Festa Major! I salut a l’Esquerra de l’Eixample!

Eixample: Butlletí gratuït de l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample. Coordinació i Direcció: Sylviane Dahan Sellem.
Maquetació: MEDIAactive, S.L. Col•laboracions: Julia Lopez Tremola, Isabel Carrasco, Ramón Cristóbal, Jaume Cirer, Jordi Manén
Folch, Núria Roig, Josep M. Torres, Cosme Salò, Irene Beltran, Montserrat Boix, Rosa Joan, Francesc Mata i Bala, diferents grups de treball
de l’AVVEE, Centre de Normalització Lingüística, Dones d’Enllaç, Marea Blanca, Plataforma Catalana pel Dret a NO SER Prostituïdes, Esplai
Queix, Assemblea de l'Esquerra de l'Eixample, Recreant Cruïlles. Fotos: Maria Gonzalez, Esther Rodriguez, Neus Ràfols, Xavier Riu. Fotos:
Maria Gonzalez, Esther Rodriguez, Neus Ràfols. Publicitat: Xavier Moya. Els anunciants es poden posar en contacte amb en Xavier Moya
a través de la mateixa adreça, a l’e-mail: revistaavvee@yahoo.es o al telèfon 93 453 28 79. S’han de fer arribar els anuncis tal i com es vol que
surtin publicats. L’Associació no es fa responsable de les opinions dels col•laboradors del Butlletí.
Edita: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample (AVVEE). Impressió: MEDIAactive, S.L. Dipòsit legal: B-33086-96
Calàbria 262. Telèfon: 93 453 28 79
e-mail: avvee2013@gmail.com / web de l’associació: www.avvee.org
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Volem donar les gràcies
a tot el veïnatge i als
col·lectius que han
dinamitzat aquest espai,
donant així més vida al
barri.

ASSOCIACIÓ
Trobada de professors i professores de
l’ateneu de l’avvee
Dijous 16 de juny de 2016 vam fer
la trobada de professors i conductors
dels cursos de l’Ateneu de l’AVVEE que
coordina la Montserrat Roma des de fa
tants anys.
Vàrem fer una rotllana per donar la
benvinguda als nous professors, acomiadar els que ens deixen i agrair-los la
tasca feta i per conèixer-nos una mica
més entre tots. Tot seguit, vam obrir el
torn d’intervencions per fer un intercanvi
d’experiències. Aquí teniu un breu resum del que es va dir:
Fer de voluntari com a professor o
conductor dels cursos de l’Ateneu és
enriquidor pel contacte amb la gent, perquè ens obliga a ser creatius i a buscar
noves feines i maneres de treballar per
motivar les companyes i companys.

DECÉS DE L'ENRIC CASTELLON MASALLES
In memoriam Enric Castellón Masalles
Volem donar les gràcies a tot el veïnatge
i als col·lectius que han dinamitzat aquest
espai, donant així més vida al barri.

Encara que ens costi venir, ens
agrada compartir el que sabem, ens
ho passem bé, ens dóna satisfacció i
ens sentim responsables dels nostres
alumnes i de la tasca a la qual ens hem
compromès.
Fem xarxa de barri, i especialment
xarxa de dones (perquè hi ha una gran
majoria de professores i alumnes!).
L’acompanyament entre els veïns i
veïnes és molt important. Entre els companys de les classes es crea un caliu
que perdura i que facilita el suport a les
persones, tan bàsic per a tothom, però
especialment per a les persones que es
van fent grans , que s’han quedat soles
o que viuen soles des de fa anys.
Continuarem el curs vinent amb la
mateixa tasca i la mateixa il·lusió!

Banc d’Intercanvi
d’Objectes i Serveis

ASSOCIACIÓ
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Ja tenim nom nou… i veiem cine!
Doncs sí, per fi la Vocalia de Discapacitats canvia de nom. Per
als socis no tan veterans, o que simplement no coneixen aquesta
història, us recordem que aquest nom va sorgir d’una reunió molt
llarga, de més de dues hores, amb gent que sempre recordarem.
Hi ha qui ja no hi acudeix, i qui ens ha deixat per sempre…; el cas
és que la paraula discapacitats va substituir altres que ja no ens
agradaven com invàlids, impossibilitats, disminuïts i coses semblants. Ja us podeu imaginar que, en comparació, discapacitats
era la millor paraula del món, i en aquell moment, realment ho era.
És un nom que hem portat amb molt de gust i molt d’orgull... però
el temps ha anat passant, i ara som en altre segle.
Ara, la paraula discapacitats no és que no ens agradi, sinó que
no expressa bé el que som i el que podem arribar a fer. Fa molt
de temps, pràcticament dos anys, que busquem un altre nom, i
finalment el tenim. Vam pensar-hi molt, però finalment la gran
idea ens la va donar l’IMPD, com sabeu, l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat, en una reunió que vam tenir no fa
gaire a la Taula d’Entitats de l’Eixample.
A partir d’ara ens direm Vocalia de Diversitat Funcional, o Vocalia de Persones amb Diversitat Funcional (encara s’ha de veure
quin ens agrada més), que té el sentit que som persones que,
encara que funcionem de manera poc habitual, si us fixeu no diem
“de manera normal” per no crear una diferenciació més, ens podem espavilar per funcionar.
Esperem que el nom nou us agradi tant com les nostres activitats. Us informem de la més recent, del dissabte 30 d’abril (aquest
article s’està escrivint l’1 de maig), que ha estat la projecció de la
pel·lícula Un any de Gràcia que, com recordareu, estava programada per al novembre passat però per diverses raons i ens temem
que part de la culpa era del Madrid – Barça no la vam poder veure.
En paraules de la Montse Roma, que ens la va recomanar molt,
“és una pel·lícula de molt riure i amb molt bon fons”, i té tota la raó.
Evidentment, no l’explicarem tota, però donem uns detalls de
l’argument: el títol és un joc de paraules: Any de Gràcia= Any,
Gràcia=barri=”Nom de dona”.

Xerrada amb la Guàrdia Urbana
i els Mossos d'Esquadra sobre
seguritat al barri

Els protagonistes són
la Gràcia (Rosa Maria
Sardà), una dona no
tan gran com ella es
pensa, vídua, sense
fills, que s’ha fet un món
a la seva mida al seu
pis, amb el seu periquito, Pinotxo, però que
realment està molt sola,
i el David (Oriol Pla), un
jove estudiant d’art que
prové d’una família desestructurada i ha de viure a Barcelona pels
seus estudis. Per circumstàncies, han de conviure al pis d’ella tot
un curs, cosa que al principi no és fàcil, però que acabarà per
transformar la vida de tots dos, amb un final inesperat.
És una pel·lícula molt optimista i positiva, de la qual s’ha de destacar el paper dels dos protagonistes, dirigits per Ventura Pons.
Després va venir el col·loqui amb berenar, pastes i sucs, que
cada dia trobem més bons. La Montse Roma va moderar el debat
i érem prou gent perquè tothom pogués donar la seva opinió sense allargar-nos excessivament. Es va arribar a la conclusió que
l’actitud positiva és molt important a la vida, que l’edat no és tan
important si et veus amb cor de fer coses i et mantens actiu i, si és
possible, en el teu ambient, millor que a casa d’algun familiar o una
residència, encara que moltes vegades aquesta és l’única solució.
Abans d’acabar, donem les gràcies a les noies de la vocalia que
s’han esforçat tant per tenir-ho tot a punt (Angelina, Isa, Josepa,
Margarida), a la Montse Roma i ”les noies d’or”, que s’han encarregat del berenar, a l’Eduard de CIPAIS, que ens ha enviat no només el DVD sinó un tècnic per preparar el projector, i a tot el públic
per venir... i a qui esteu llegint aquest article tan llarg.
Fins un altre dia,
Vocalia de Diversitat Funcional
Irene Beltrán

La nostra associació va acollir l'Assemblea anual de la FAVB.

Que l’Enric descansi en pau.

ATENEU
«Mai no estarem perduts,
ben al contrari, vencerem,
si no desaprenem la
necessitat d'estar sempre
aprenent»
Rosa Luxemburg

PREGONER DE LA FESTA MAJOR

Tel. 600 780 834 matins
avveebanc@gmail.com

El local de l’Associació està obert a tothom, de les 17h a les 20h, per a qualsevol activitat social.

Pep Martí Masferrer. Sociòleg
Membre de la comissió impulsora del Codi ètic de les
ssociacions de Barcelona. Co impulsor del projecte "Parlem de
com participem" adreçat a les associacions de gent gran de
l'Eixample. Fundador del Centre d'Estudis i Recursos Veïnals de
la CONFAVC.
Autor de: Relació entre AVV i partits polítics. Barcelona 1970
- 1980. Associar-se per viiure millor. Guia de gestió bàsica per
associacions
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"Cal lluitar contra la prostitució
i els ventres de lloguer"
Kajsa Ekis Ekman, escriptora i periodista, ha participat a
Barcelona en les Jornades Radicalment Feministes, explicant
el model suec en contra de la
prostitució, convidada per la Plataforma Catalana pel Dret a No
Ser Prostituïdes.
Kajsa Ekis Ekman, podria ser
l'estereotip de com ens imaginen
a una dona sueca, rossa, alta i
molt maca, però ella trenca esquemes i des de fa molts anys
està lluitant en contra de la màfia internacional de la prostitució
i viatja per diversos llocs del món,
com a conferenciant, explicant
el model suec per l'abolició: "el
nostre model -explica- defensa
a les dones i no les culpabilitza,
ni estigmatitza, però castiga als
homes, als clients i proxenetes.
I s'ha mostrat eficaç -al contrari
que el model alemany - per acabar amb la prostitució, perquè aquesta està en contradicció
amb la igualtat de gènere. Cal acabar amb els privilegis
masculins d'ús del cos de les dones perquè tenen mitjans
i poder sobre elles".
I la seva feina d'investigació i denuncia també l'ha convertida als últims anys en experta en una tema molt actual
i no menys controvertit que la prostitució com és el dels
"ventres de lloguer". Ekis Ekman és una autora internacionalment coneguda i també col·labora amb diferents mitjans
de comunicació suecs. El seu primer llibre, publicat el 2010
en suec, trata de prostitució i sobre la maternitat subrogada, ja s'ha publicat en diferents llengües i aviat s'editarà en
castellà. "Va ser un treball d'investigació, però també conté
una part personal perquè el vaig escriure després de viure
durant 2 anys a Barcelona i de veure de prop molta prostitució. Durant un temps vaig llogar una habitació al mateix
pis on vivia una dona russa que es prostituïa al carrer, i va
morir abans que jo deixés la ciutat"... En el seu segon llibre
publicat el 2014 ha canviat de registre i ha aprofundit sobre
l’euro-crisi, vista des de Grècia (**).
Ekis Ekman parla diverses llengües, entre elles, l'anglès i
el castellà, també entén el català i el parla una mica. "Vaig
estar casada uns anys amb un català, i tinc un fill de 9 anys,
però ens vam separar", ens explica. " Sí, vaig viure 2 anys
a Barcelona, des del 2005 al 2007, i he vingut després a
Barcelona per fer vàries xerrades”. Però malgrat això, sorprèn el seu perfecte domini del castellà, sense accent, com
si hagués viscut a Espanya molts anys..., però es jove, només te 35 anys...
“Des que vaig acabar la carrera de filologia, vaig comen-

çar a viatjar per Amèrica Llatina i vaig viure molts mesos,
en diferents països, treballant com camarera. Vaig conèixer
moltes dones, i comprenia perquè algunes es veien obligades a prostituir-se, però el que sempre m'ha interessat
és aprofundir en peruè els homes compren sexe en lloc de
tenir sexe amb algú que volen”.
Precisament per la teva feina d'investigadora sobre
la prostitució i el teu coneixement del model suec vas
ser convidada per la Plataforma Catalana pel dret a
no ser Prostituïdes, el Moviment Democràtic de Dones
i per les dones del PSC, a participar en les Jornades
Radicalment Feministes, oi?
- Sí, vaig participar a la taula "Cap a l'Abolició de la prostitució", junt amb altres companyes d'aquí. Crec que val
la pena explicar els resultats positius de la llei sueca, que
va ser aprovada -no sense certes reticències - el 1999,
amb el nom de "Llei de la Pau per a les dones" , que ha
demostrat ser una bona eina per a lluitar contra les màfies
de la prostitució, i fer-els-hi impossible el negoci clandestí
en les nostres ciutats, que intenten seguir desenvolupant
amb noies immigrants. La policia treballa amb postulats
feministes, i quan saben d'algun cas sempre acudeixen
acompanyats d'una persona de serveis socials per a què
primer parli amb les dones, però al client se li apliquen
fortes multes, que es publiquen oficialment. Això ha fet
que es descobreixin persones que es consideraven molt
respectables i portaven una doble vida. Podem aportar
dades, i podem assegurar que ara al nostre país no està
ben vist anar de prostitutes, i tampoc apuntar-se a participar en “viatges sexuals”.

DONES
I has treballat en aquest tema en solitari o a través
d'algun grup de dones?
He impulsat la creació de grups com "Feminists Against
Surrogacy". I les feministes en el meu país ens mantenim
mobilitzades sobre aquest tema a nivell local i internacional. Però sobretot em dedico a escriure i a divulgar el que
he arribat a conèixer de primera mà, o per la meva feina.
I com veus que des del punt de vista liberal i modern es vulgui considerar la prostitució com una feina com a qualsevol altra?
No és una feina, i mai ho serà, la gran majoria de les
dones ho fan perquè no han trobat una altra sortida. Realment és una forma de vida tan violenta i degradant, que
és un mite que es pugui fer per plaer. S'han fet estudis
a tots tipus de prostitutes i totes pateixen una degradació
semblant. La prostitució només és un bon negoci per a
els explotadors -els proxenetes - que seguiran facilitant
sense trabes, el que els clients demanin.
I per què per a tu els ventres de lloguer són l'última
forma de prostitució?.
Aquesta vegada no vens el sexe, el contacte físic, ni
que facin amb el teu cos allò que vulguin, si no que a més
vens el teu cos complert i la vida que portes dintre. I faran
amb tu el que sigui, per obtenir el nadó que uns intermediaris han venut abans. Cal explicar a fons aquest lucratiu
negoci encara sense regulació clara, que converteix a les
dones en contenidors reproductius d'usar i tirar, amb perill
per a la seva pròpia vida, i sense capacitat d'escollir ser
mare, per manca de recursos. En països com la India o
Tailàndia s'ha començat a posar en marxa lleis de prohibició, i a Mèxic -on vaig ser-hi fa uns mesos- s'està investigant sobre aquest nou tràfic de nadons, que substitueix
les antigues adopcions.
Julia López Tremols
(**)Veure el llibre publicat en francès: L’être et la marchandise. Prostitution, maternité de substitution et dissociation de soi:
Intervenció de Kajsa al Parlament Mexicà (castellà)
Conferència a les jornades “Assises pour l’abolition universelle de la maternité de substitution” – París (francès)
Conferència al Festival Dangerous idees – Sidney (anglès)
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PER UNA FESTA MAJOR
INCLUSIVA I LLIURE
DE VIOLÈNCIES
MASCLISTES
I RESPECTUOSA DE
L'ENTORN I DE TOTHOM
A l'Esquerra de l'Eixample cuidem el nostre barri
i respectem les normes de civisme i mesures de
seguretat

«Només el
sí és sí»

EN EL MES DE JULIOL, al districte de l’Eixample, un home va ferir amb arma blanca
la seva parella.
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Vergonya
Quan denunciem qualsevol tipus de violència masclista, que va des de les
actituds micromasclistes quotidianes, fins als assassinats de dones i nenes,
sempre se'ns titlla d'exagerades i de buscar agulles en pallers.
Però hi ha xifres per a la vergonya que justifiquen abastament les nostres
denúncies d'un patriarcat que utilitza tots els mitjans per mantenir-se viu.
Encara que això suposi canviar algunes coses perquè res canviï.
1) Si tenim en compte que segons fonts del Ministeri de l'Interior, només
en el decurs de l'any 2015 van ser violades a l'Estat Espanyol 1127 dones i
amb prou feines se'n parla en els mitjans, ens trobarem de nou amb aquests
silencis còmplices als quals tan acostumades ens té el patriarcat.
I és que parlar de violència sexual cap a les dones implica parlar d'homes
agressors, violents i fins i tot assassins. Amb cada agressió sexual s'imposa
l'ordre patriarcal. I amb cada silenci imposat o autoimposat s'alimenta i es
justifica aquest ordre criminal envers les dones.
2) Segons les dades ofertes aquesta mateixa setmana per l'Observatori
contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder
Judicial (CGPJ) referits al primer trimestre de l'any en curs, a l'Estat Espanyol
tretze de cada deu mil dones han estat víctimes de violències masclistes per
part de les seves parelles o ex-parelles. O el que és el mateix, més de 32.000
dones han estat víctimes violència de gènere només en el primer trimestre.
3) Segons l'Informe Mundial de Salaris 2014/2015 de l'OIT a Espanya
els salaris van caure un 1,5% el 2013 mentre que al món van pujar un 2%.
Segons aquest informe, l'Estat Espanyol és, entre els països desenvolupats,
l'estat en on més han crescut les desigualtats salarials per raó de gènere.
La feminització de la pobresa és una altre forma de violència contra les
dones.
Segons el portal www.feminicidio.net, en el primer semestre del 2016 han
estat assassinades 48 dones i nenes (i un home) com a conseqüència de les
violències masclistes.
Només cal mirar el reportatge en El Periòdico sobre sobre violència masclista a la xarxa... Esgarrifós!
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/mes-periodico/ella-tes-infidel-pegali-5241861
Els partidaris d'exercir violències i privilegis sobre les dones fan més soroll
i més mal gràcies a l'enorme altaveu que els facilita Internet. Els que directament o indirectament permeten, per la seva acció o per la seva omissió,
aquests tipus de violència són culpables de fomentar societats profundament
injustes i insolidàries.
Vocalia de dones de l'AVVEE
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Un cop més contra l’autogovern i contra el medi ambient:
via lliure al fracking
En les darreres setmanes l’anomenat Tribunal Constitucional, polititzat
fins al moll de l’os i presidit per un jutge que té el carnet de membre del
PP, amb l’objectiu de continuar amb la recentralització del migrat Estat de
les autonomies, ha tornat a tombar unes quantes lleis catalanes de forma
simultània, per això pot haver passat inadvertit el fet que una de les lleis
suspeses sigui de les que més pot afectar el medi ambient i conduir a un
desastre ecològic al territori on s’apliqui. La llei en qüestió és la que prohibia
la fracturació hidràulica o fracking, mot en anglès amb què també es
coneix aquesta tècnica.

Les dones presentes a la Festa Major de Gràcia

Com funciona el fracking
La fracturació hidràulica és una tècnica d’extracció de gas i petroli no
convencional que s’aplica des del 1998 als Estats Units, país que té com a
estratègia fer tot el que calgui per implantar el seu domini al món a través del
control dels hidrocarburs fòssils. Cal destacar que en aquest país no s’ha fet
una avaluació dels efectes ni de l’impacte global que aquesta tècnica genera
sobre el territori.
Amb una maquinària pesada i molt cara, es perfora verticalment el
sòl centenars o milers de metres i, posteriorment, es continua perforant
horitzontalment en diverses direccions fins a completar uns 2 o 3 km. A
continuació, s’injecten a pressió milions de litres d’aigua barrejats amb tones
de sorra i milers de litres d’additius químics, molts d’ells de composició no
revelada. L’objectiu és produir esquerdes i clivelles al subsòl d’on s’extreu el
gas i el petroli que es troba atrapat en roques poroses. S’ha comprovat que
gran part del fluid injectat es filtra i contamina els aqüífers propers.
Cada plataforma extractiva ocupa unes dues hectàrees ―i se’n fan
centenars. Per facilitar el treball són necessaris camins i carreteres que
permetin la circulació de maquinària i camions pesants.
Però aquí no acaba el procediment, ja que el líquid que s’extreu, on hi
ha gas i petroli, torna amb un 50 % del fluid injectat. El gas metà i el petroli
s’han de separar i això genera uns líquids residuals altament tòxics que es
dipositen en basses i que contaminen les terres, els cultius, els boscos i les
aigües subterrànies. Entre aquests efluents tòxics s’hi han detectat productes
cancerígens i elements radioactius procedents de les roques fracturades.
D’altra banda, la major part de les vegades s’injecta aigua potable (milions
de litres), ja que és més eficaç que les aigües residuals, i l’aigua, com tots
sabem, és un bé escàs que necessitem protegir.
Entre els productes químics injectats hi ha àcids, surfactants, reductors de
fricció, biocides, però les empreses petrolieres oculten amb molta cura els
noms i els volums dels productes que utilitzen, encara que s’estima que per
70 milions de litres d’aigua es consumeixen 35.000 kg de productes químics!
A la Universitat de Cornell, als Estats Units, han revelat que en 24 granges,
de 6 estats, properes a indrets on es practicava el fracking es van contaminar
aigües i sòl, i es va registrar la mort d’animals, l’aparició de malalties
endocrines i reproductives, i el naixement d’animals amb malformacions. Els
científics de la Universitat van desaconsellar el consum de llet o carn dels
animals d’aquestes granges.
Però això no és tot: a més de la contaminació ambiental i de les aigües, la
destrucció i la desolació de la terra i el paisatge són evidents desprès d’haver
patit un procés extractiu. I encara s’ha comunicat també que comporta
l’aparició de fenòmens sísmics. Al poble de Youngstown, on es va practicar
el fracking intensivament, s’hi van registrar 109 terratrèmols, que van arribar
a tenir una magnitud de 3,9 graus en l’escala de Richter. Tots recordem els
terratrèmols que van patir els nostres veïnes i veïns de les Terres de l’Ebre i
el nord de Castelló a causa de l’emmagatzemament de gas. La sèrie sísmica
detectada tenia relació directa amb la injecció de gas del projecte Castor,
com va reconèixer el Govern espanyol. Arran d’això, se’l va obligar a aturar
el projecte.

Repercussió a Catalunya
A finals de l’any 2012, a les comarques de la Segarra, l’Urgell, Osona, el
Lluçanès, entre d’altres, van saltar totes les alarmes: el mes de setembre,
una empresa multinacional (Montero Energy Corporation, SL) va demanar
dos permisos al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya per investigar la possible extracció d’hidrocarburs. El primer, el
projecte Darwin comprenia 89.683 hectàrees de 40 municipis, i el segon,
anomenat Leonardo, 76.641 hectàrees de 39 municipis.
Entre les al·legacions que es van presentar en contra d’aquests permisos,
destaca la que va dur a terme Ecologistes de Catalunya en acció que, en
15 pàgines ben documentades, va concloure a demanar que a causa de
“la necessitat de transparència i participació pública en el procediment i la
relació del fracking amb importants danys per a la salut humana i el medi
ambient, el risc cert de contaminació de l’aire i les aigües, l’alta ocupació
del territori i la sobreexplotació de recursos així com la relació amb el canvi
climàtic i l’exhauriment del model energètic vigent:
• Que s’atorgui la nul·litat al procés de sol·licitud dels permisos per tractarse d’un PROCÉS IL·LEGÍTIM tal com hem exposat més amunt.
• Que en cas contrari s’obri un procés d’informació i participació ciutadana
transparent i democràtica, i s’obri un procediment d’Avaluació Integral
Ambiental.
• Que es traslladi a tot el territori català la prohibició de l’obtenció de gas i
petroli d’esquist per fractura hidràulica horitzontal, incloent la relacionada
amb l’obtenció de gas metà de capes de carbó, amb utilització de fractura
induïda.”
La gent del territori ràpidament es va mobilitzar i es van crear plataformes
ciutadanes com Aturem el Fracking que van aconseguir que el Govern
de la Generalitat creés la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació
Hidràulica. L’informe procedent d’aquest equip interdepartamental afirmava:
“Es considera poc recomanable que s’impulsin iniciatives per a
l’explotació d’hidrocarburs no convencionals a Catalunya atès que
l’escassetat del recurs que es podria obtenir no justifica el seu impacte
ambiental ni els elevats costos que pot suposar la seva mitigació.
D’altra banda el baix rendiment per als interessos energètics del país
tampoc no justifica els costos socials locals que podrien produir-se”.
Finalment, la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic va prohibir la
pràctica del fracking a Catalunya. Però, tal com ha anat succeint en els
Continua a la pàgina 10
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GENT GRAN

La residència de gent gran Francesc Layret
tornarà a estar en funcionament el setembre
Una bona notícia.
El nostre barri, amb una població de més de 100.000 habitants i una demografia cada cop més envellida, arrossega
un dèficit molt important de places públiques. Aquesta serà,
de moment, l’única residència pública.
La residència per a gent gran Francesc Layret, que finalitza el mes d’agost les obres de rehabilitació integral, tornarà a estar en funcionament en la seva ubicació tradicional el
proper mes de setembre.
La residència Francesc Layret, ubicada a la Gran Via de
les Corts Catalanes, 475-477, ocupa un edifici modernista
conegut com la Casa de la Lactància, perquè va ser originalment una maternitat construïda gràcies al mecenatge
social. Construït l’any 1913, l’edifici va ser objecte d’una
ampliació i remunta l’any 1968 que va malmetre alguns dels
elements patrimonials originals.
La reforma duta a terme ara tenia com a objectiu adaptar-lo a les necessitats, usos i normatives actuals, millorant-ne l’accessibilitat, la seguretat i el confort per als seus
usuaris i usuàries. Diversos espais han requerit una nova
configuració de les instal·lacions a fi de garantir la mobilitat
de les persones residents, atenent als diversos graus de
dependència. Les obres, que han procurat recuperar elements patrimonials del projecte de 1913, han permès també
ampliar en 3 el nombre de places.
La residència, que disposa de 28 habitacions dobles i 10
habitacions individuals, atén persones amb dependència i
persones grans amb condicions socials que els impedeixen
dur una vida autònoma.
A la planta baixa es troba l’accés principal des del carrer,
que dóna pas a un vestíbul que és element patrimonial, amb
dues grans portes massisses de fusta originals de 1913.
Amb la reforma s’hi ha incorporat un ascensor hidràulic per
resoldre l’accessibilitat a la planta baixa i la planta soterrani.
Al voltant d’un pati central, les naus laterals queden ocupades per espais de relació, com la sala d’estar, bar, zona de
visites i la sala de televisió. Superat aquest pati es troben
els dos ascensors i escales que donen accés a les plantes
superiors, i la part posterior conté la biblioteca i sala polivalent, despatxos de direcció, administració i treball social,
una sala per atenció a les famílies, la infermeria, gimnàs i
un pati exterior, on es preveu habilitar un petit hort urbà.
La planta -1 té una zona reservada per a serveis del
personal del centre i una altra per als i les residents, amb
espais per a la bugaderia, el magatzem, la cuina i els vestidors, sales de reunions, tallers, cinema, podòleg, perruqueria i atenció psicològica.
A la planta primera, considerada la planta noble de l’edifici original, s’hi ubica el menjador, presidit per les obertures
de la façana modernista. La resta de la planta consta d’habitacions i espais d’emmagatzematge, infermeria i serveis,
que es reprodueixen en les plantes superiors.
En la reforma de l’edifici s’ha preservat el valor patrimonial i arquitectònic del pati central, reparant-ne la claraboia,
eliminant la cornisa que partia en dos els vitralls de 1913 i

FESTA MAJOR

DEL 30 DE SETEMBRE
AL 9 D’OCTUBRE DEL 2016

ALS JARDINS ROSA DEULOFEU
(Calàbria 262)
20h PREGÓ DE FESTA
MAJOR a càrrec de Josep Martí
Masferrer, sociòleg.
Hi haurà interpretació al llenguatge
de signes.
PETIT CONCERT DE FESTA
MAJOR a càrrec del grup DE
SOCA-REL de Ballets de Catalunya.
A L’ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria 262)
BRINDIS DE FESTA MAJOR i
pica- pica
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Ve de la pàgina 9

darrers anys, el Gobierno de España va impugnar ràpidament la llei al
Tribunal Constitucional que, finalment, el 26 d’abril del 2016, declarava nul
―entre d’altres― l’article 167.1 per una suposada invasió en les competències
de l’Estat, tot i que tres magistrats van emetre vots particulars contraris a la
sentència.
Un cop més, una llei que buscava protegir el territori i les persones
quedava anul·lada i sense efecte; la resposta del Govern de la Generalitat
va ser immediata i el seu portaveu va assegurar: “El Govern garantirà la
no-utilització del fracking en l’aprofitament d’hidrocarburs a Catalunya”,
emparant-se en un mandat del Parlament de l’1 d’octubre de 2014.
Queda clar que la resposta del Govern de la Generalitat és la que esperava
la ciutadania catalana, però l’experiència demostra que poca cosa es pot fer
quan la força de l’Estat espanyol actua contra Catalunya. Som molts els qui
pensem que l’única manera d’assegurar que el nostre país estigui lliure de
fracking és disposar d’un Estat propi en forma de república que escolti el
poble i es posi al seu costat.
Per la defensa del territori i la seva gent, i per evitar un nou atemptat contra
el medi ambient, mai no hem de permetre el fracking a Catalunya.
Vocalia de debat i participació de l'AVVEE
Josep M. Torres, Isabel Carrasco, Ramón Cristóbal, Jaume Cirera
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PROGRAMA DE FESTA MAJOR
DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Divendres 30 de Setembre

restituint en la part superior vitralls originals. Atenent a les
normatives vigents d’estalvi energètic, s’ha dissenyat una
nova coberta vidriada del pati amb uns mòduls solars que
incorporen cèl·lules fotovoltaiques, una solució arquitectònica que permet filtrar la llum per evitar l’enlluernament i
l’excés de radiació solar.
Vocalia de Gent Gran de l’AVVEE

SETEMBRE 2016

AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Urgell 145) Vestíbul.
12h EXPOSICIÓ DE PINTURES
DELS ALUMNES DE L’ATENEU
DE L’ASSOCIACIÓ DE VEINES
I VEINS DE L’ESQUERRA DE
L’EIXAMPLE I DEL BARRI.
L’exposició estarà oberta des
del dia 30 de setembre fins el
dia 8 d’octubre.
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample
AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Urgell 145). Sala d’exposicions.
18h INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ “DEBATS, ART,
CONSCIÈNCIA”. Exposició de
treballs gràfics i audiovisuals
fets als tallers artístics dels
interns del Centre Penitenciari
d’Homes de Barcelona La
Model. L’exposició estarà oberta
des del dia 30 de setembre fins
el dia 8 d’octubre.
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample
A LA TERRASSA DE L’ESPAI DE
FOTOGRAFIA FRANCESC CATALÀROCA (Llançà 21, Edifici Arenas).
17 a 19 h RETRATA’T AMB LA
CÀMERA MINUTERA
Vine a conèixer aquest invent

brillant del segle XIX que uneix un
laboratori amb una càmera. Amb
aquest aparell es podia fer una
fotografia allà on es volgués i revelar-la a l’instant! Avui dia només
en queden uns pocs exemplars,
així que no perdis l’oportunitat de
veure el seu funcionament i d’aconseguir el teu retrat. En només uns
minuts! Entrada lliure… amb
DINOUDINOU, col·lectiu
fotogràfic
Organitza: Espai de fotografia Francesc Català-Roca

Dissabte 1 d’Octubre

A LES PISTES ESPORTIVES DEL
PARC DE JOAN MIRÓ
9h i durant tot el dia: 4a LLIGA
DE CAMPIONS i 4a COPA
FEDERACIÓ DE FUTBOL DE
BOTONS, el torneig anual més
important de Futbol de Botons
on es trobaran els campions de
totes les lligues que es disputen
a Catalunya, i com a convidats
els campions de la Lliga de
València, Oriola i Astúries. I en
aquesta edició, com a novetat
comptarem amb la presència de
jugadors de Polònia, Geòrgia i
Hongria.
Organitza: Barcelona Futbol Botons
Associació (BFBA).
ALS JARDINS D’EMMA DE BARCELONA (Consell de Cent 158)
11h LA FESTA D’AIGÜES
Organitza: Taller de cultura.
ALS JARDINS ROSA DEULOFEU
(Calàbria 262)
10h fins les 13h30 7è
CAMPIONAT DE PARXÍS PER
PARELLES. Totes les edats.
Inscripció prèvia en info@noueixample.cat o el mateix dia a les 9h
Premis als dos equips guanyadors.
Bases concurs en www.noueixample.cat
Organitza: Eix Comercial Nou Eixample

11h fins les 13h30 4T CONCURS
DE DIBUIX INFANTIL I
JUVENIL DE L’ESQUERRA DE
L’EIXAMPLE DE 3 A 14 ANYS

TEMA: “EL MEU BARRI EN

UNA PINZELLADA”.
Deliberació del Jurat a les 14h
*Els premiats hauran d’estar
presents per a recollir el premi.

Organitza: Eix Comercial Nou Eixample.

11h HISTORIA I MEMORIA DE
L’EIXAMPLE.

PREMI
LITERARI
DE
NARRATIVA BREU.
ENTREGA DE GUARDONS i
copa de cava per als assistents.

Organitza: Obrador d’Històries
Les bases del Concurs les podreu
trobar a www.obradoresdhistories.
cat

12h CORAL CENT
13h DEMOSTRACIO DE
COUNTRY
14h30 DINAR DE GERMANORPAELLA POPULAR

Preu: 10 €. Venda de tiquets a
l’Associació de veïnes i veïns de
l’Esquerra l’Eixample

Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

propi equipament s’ompliran
d’activitats!: Vermut musical,
dinar popular, monòlegs, circ,
taller de graffitis, renovació
del mural, exposició de
fotografies…!!
INAUGURACIÓ DE L’ESPAI
LOLA ANGLADA: Es celebrarà
la inauguració del nou espai
aconseguit per a l’ús i gaudi
del barri, especialment pel
jovent d’aquest i les entitats
de l’Esquerra de l’Eixample. Es
tracta de l’Espai Lola Anglada,
compartit per l’Esplai Boix,
el Casal de Joves Queix i els
Diables de l’Esquerra Infernal.

I no us podeu perdre en acabar
els correfocs i…

A les 21h - EL CONCERT
JOVE allà mateix!
Organitza: Casal de Joves Queix
AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Urgell 145)
17h EIXAM DE VEUS

A LA CASA GOLFERICHS - Centre
Cívic (Gran Via 491)
De 10 a 12 h -VISITA GUIADA
A LA CASA GOLFERICHS, EL
XALET
Vols conèixer la història de la Casa
Golferichs (1901)? Recuperarem
la memòria de les seves antigues
estances com a casa de la família
Golferichs i els diversos canvis d’ús
durant la guerra civil, com a escola
de monges o equipament municipal.
També el seu intent d’enderroc, la
lluita veïnal del barri i la restauració
i transformació en equipament
municipal. Cal reserva prèvia
a partir del divendres 30 de
setembre al 933 237 790 o
al centre cívic. Inscripció
gratuïta. Places limitades.

18h TEATRE MUSICAL “LA
KLAKA”
Organitza: Vocalia de Gent amb
Diversitat Funcional de l’Associació
de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample

Organitza: CC Casa Golferichs

Recorregut: Viladomat/CòrsegaViladomat/Rosselló- Viladomat/
Provença- Viladomat/MallorcaMallorca/Calàbria-Calàbria/
Provença-Calàbria/RossellóRosselló/Rocafort-Rocafort/
Còrsega( Jardins Montserrat).

amb CAROLINA CHIFONI, guia
i historiadora de l’art

ESPAI LOLA ANGLADA (JARDINS
DE MONTSERRAT, C/ROCAFORT
236)
A partir de les 12h30 els
Jardins de Montserrat i el

19h CORREFOC INFANTIL de la
Colla de Diablons de l’Esquerra
Infernal una colla convidada i
els Tabalers de l’Escola IPSI.
Recorregut: Calàbria/RossellóRosselló/Còrsega-Rosselló/
Paris- Paris/ViladomatViladomat/Còrsega.

Organitza: Colla de Diables Esquerra
Infernal

19h45 CORREFOC ADULT de
la Colla de Diables de l’Esquerra
Infernal*, i altres colles
convidades.
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Organitza: Colla de Diables Esquerra
Infernal
PASSATGE VALERI SERRA
21h a 2h FESTA DE LA
DIVERSITAT A FAVOR DELS
REFUGIATS LGTBI
Festa popular per la visualització
del col·lectiu LGTBI fóra dels espais
habituals de relació. Els beneficis
aniran per l’associació ACATHI,
responsable de l’acollida de persones refugiades LGTBI.
Organitza: Encara en Acció, ACATHI
A LA PLAÇA D’ENRIQUETA GALLINAT (Av de Roma Borrell - Urgell)
18h45 Cerca Vila amb
batucada
19h Concert d’alumnes
de l’escola de música
MUSICWOOD
20h Xocolatada
Organitza: MUSICWOOD

Diumenge 2 d’Octubre
ALS JARDINS ROSA DEULOFEU
(Calàbria 262)
al matí
• FESTA INFANTIL I VERMUT
• 1r. CONCURS DE TAST DE
MENJARS DELS RESTAURANTS
DEL BARRI
• 1r. CONCURS DE CUINA DE
LES VEÏNES I VEÏNS.
Organitza: ANC

10h a 14h: 7èna TROBADA
GEGANTERA DE L’ESQUERRA
DE L’EIXAMPLE I CERCAVILA
Transeixample 2016 Diversitat Funcional. Hi haurà gegants adaptats
amb cadira de rodes.
Itinerari: Viladomat- CòrsegaRocafort- Avinguda de RomaEntença- Rosselló (Jardins Model).
Un cop arribat al final de l’itinerari
es llegirà un manifest.
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample
JARDINS MODEL (Entença- Roselló)
12h TRANSFORMA LA
MURALLA! PINTEM UNA NOVA
MODEL.

Festa familiar reivindicativa amb
pintura, construccions, música,...i
globus!

13h CONCERT “THE BLUES
PRESONERS”
Organitza: Vocalia urbanisme de
l’’AVVEE - Plataforma ciutadana “Fem
nostre l’espai de La Model”

A LA PLAÇA D’ENRIQUETA GALLINAT (Av. Roma entre Urgell i
Borrell)
12h BALLADA DE SARDANES
amb la Cobla Maricel
Organitza: Associació de Veïnes i
veïns del Parc de l’Escorxador
ALS JARDINS ROSA DEULOFEU (
Calàbria 262)
17h FESTIVAL DE DANSA
ELISENDA TARRAGÓ
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

19h30 BALLEM AMB EL GRUP “
AFRICAN PASTEEF”, percussió
africana. Amb la col·laboració
de Colibantan, A taste of Africa.
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample
ESPAI LOLA ANGLADA (JARDINS
DE MONTSERRAT, Rocafort 236)
11h a 18h GIMCANA
FOTOGRÀFICA:
T’agrada fer fotografies amb el
mòbil? Coneixes bé els racons del
barri? Fas ús de les xarxes socials?
Anima’t a fer aquesta gimcana! Fes
un equip de màxim 6 persones i estigues pendent del què es publiqui
en el Facebook del Casal de Joves
Queix. Allà se us aniran donant les
indicacions de quines fotografies
heu de fer. Sigueu originals i aneu
amb rapidesa i de ben segur que
sereu l’equip guanyador.
Organitza: Casal de Joves Queix,
Encara en Acció, Espai de fotografia
Francesc Català Roca i Plataforma
ciutadana “Fem nostre l’espai de La
Model”

19h CONCURS DE TRIVIAL:
Concurs a l’estil Trivial Party,
amb preguntes de collita pròpia.
Es concursa en equips de 3 a
6 jugadors que caldrà inscriure
prèviament.

Les inscripcions es podran dur a
terme des de un mes abans de
l’activitat a través de la web del
casal: www.queix.org

Organitza: Casal de Joves Queix

Dilluns 3 d’Octubre

AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (CASAL INFANTIL - Urgell
145)
17h30 a 19h30 COLORS I
DANSA: Pintem mentre ballem.
A través de diferents estils musicals, al què ens transmeten, i fent
servir els peus com a pinzells,
crearem obres d’art sobre un paper
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mural al terra.
Edats: nenes i nens de 4 a 12 anys.
Activitat gratuïta amb aforament
limitat i sense inscripció prèvia
Organitza: Casal Infantil Urgell

19h XERRADA: ANÀLISI DE
LA SITUACIÓ POLÍTICA A
CATALUNYA, a càrrec d’un
analista polític
Organitza: ANC
A L’ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria 262)
18h CINEFORUM I BERENAR.
Projecció de la pel·lícula ”El
pregoner”
Organitza: Vocalia de Gent amb
Diversitat Funcional de l’Associació
de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample
A LA CASA GOLFERICHS - Centre
Cívic (Gran Via 491)
19h XERRADA: LA SANITAT AL
BARRI
Organitza: Vocalia de sanitat de
l’Associació de Veïnes i Veïns de
l’Esquerra de l’Eixample.

Dimarts 4 d’Octubre

A L’ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria 262)
17h TALLER MATERIAL
RECICLAT
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample
AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Casal Infantil -Urgell 145)
17h30 a 18h30 ESTIMULACIÓ
MUSICAL
Taller familiar musical per a relacionar-nos compartint i jugar, potenciant la memòria, la concentració, el
ritme i la coordinació.
Edats: nenes i nens de 1 a 3 anys i
persones acompanyants
Activitat gratuïta amb aforament
limitat i sense inscripció prèvia
Organitza: Casal Infantil Urgell
AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Auditori)
19h XERRADA: AMB EL
CANCER COLORECTAL NO
LA CAGUIS. Apunta’t a la
prevenció!. Cicle a la recerca de
la salut.
Coneixerem què és el càncer colorectal i la seva fisiopatologia, però
sobretot dels factors de prevenció
de la malaltia.
A càrrec del Dr. Jaume Grau i la
infermera Anna Serradesanferm,
de l’oficina de Detecció Precoç del

Càncer colo-rectal de Barcelona.
Servei de Medecina Preventiva i
Epidemiologia de l’Hospital Clínic
de Barcelona.
Organitza: IDBAPS i Centre Cívic
Urgell
A L’ESPAI DE GENT GRAN ESQUERRA (Rosselló 78-80)
18h XERRADA: CURIOSITAT
DELS BOLETS.
Aprofitant l’època, parlarem del
fascinant món boletaire, distingirem
entre els bolets comestibles i els
bolets verinosos, les seves denominacions i els bolets més freqüents
al nostre territori.
Organitza: Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample.

Dimecres 5 d’Octubre

AL CENTRE PENITENCIARI D’HOMES “LA MODEL”
10h30 Actuació del grup
BASARAB, Folklore de la
República de Moldàvia.
Organitza: AVV Esquerra de l’Eixample, Taula de Participació Social del
Centre Penitenciari d’homes de Barcelona “La Model”
*Acte amb aforament limitat a les
persones autoritzades.
A L’INTERIOR D’ILLA BORRELL
305
12h PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE D’HORTS URBANS
Organitza: Districte de l’EixampleMenjador social d’Emmaus.
A L’ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria 262)
17h – Campionat de Parxís
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample
AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Casal Infantil -Urgell 145)
17h a 19h30 JOCS DE
CONSTRUCCIÓ: Eixample de
Lego
Vine a construir una maqueta del
nostre barri amb peces de Lego!
Edats: nenes i nens de 4 a 12 anys.
Activitat gratuïta amb aforament
limitat i sense inscripció prèvia
Organitza: Casal Infantil Urgell
AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Urgell 145). Auditori.
19h TAULA RODONA sobre la
història de La Model i sobre la
reivindicació del seu trasllat
Organitza: vocalia d’urbanisme de
l’AVVEE - Plataforma ciutadana “Fem
nostre l’espai de La Model”
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A LA BIBLIOTECA JOAN MIRO
(Vilamarí 61)
19h ANEM AL CINE? UNA
MIRADA ALS ANTICS CINEMES
DE L’EIXAMPLE, xerrada a
càrrec de Jaume Figueras,
periodista i crític de cinema.
ALS JARDINS MONTSERRAT (Rocafort 236)
20h a 23h CINEFÒRUM A LA
FRESCA!
Es projectarà el documental “La
Ruta del Tomàquet”, on ens sorprendrà conèixer la procedència
dels tomàquets que afecten a la
producció catalana.
Posteriorment es farà un debat
entre els assistents, i comptarem
amb la presència dels realitzadors
del documental per tal d’enfocar i
dinamitzar millor el debat.
En cas de pluja la projecció es realitzarà a l’Espai Lola Anglada, situat
als mateixos jardins. Es vendran
biquinis i begudes per sopar.
Organitza: Casal de Joves Queix

Dijous 6 d’Octubre

A L’ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria 262)
18h BERENAR DE GENT GRAN
Tiquets (4 euros) en venda a
l’AVVEE. Bingo gratuït.
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample
AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Casal Infantil -Urgell 145)
17h30 a 19h30 TALLER DE
CUINA FESTIVA I CREATIVA
Aprenem a fer coses senzilles i
divertides per celebrar totes i tots
juntes la Festa Major
Edats: nenes i nens de 8 a 12 anys.
Activitat gratuïta amb aforament
limitat i sense inscripció prèvia
Organitza: Casal Infantil Urgell
A LA BIBLIOTECA JOAN MIRO
(Vilamarí 61)
18h CONTES A LA MÀ: FESTES
I FESTETES, sessió de contes
a càrrec d’Anna Casals,
narradora oral.
A LA CAPELLA DEL ROSER
(Casanova-Consell de Cent)
19h30 CANTADA DE CORALS
del barri
• Coral Caliu.
• Coral Balmes.
• Coral St. Josep Oriol.
• Coral de Musicwood.
• Coral Cent.

• Coral Estel
• Cor Ninus
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample
A L’ATENEU FRANCESC LAYRET
(C/VILLARROEL, 49)
19h30 TERTÚLIA
Agró-ecologia i consum responsable
Presentació del projecte de Cal
Pastera, al Parc Agrari del Baix
Llobregat, i del grup de consum
ecològic i de proximitat Verduretes.
Vine a conèixer-nos!

Divendres 7 d’Octubre

A LA RAMBLA DEL BARRI (C/
Consell de Cent entre Viladomat i
Borrell)
• Tram Consell de Cent entre Calàbria i Viladomat
Durant el matí:
INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ : “ PER UN
CARRER VIU: FIRA DE
TRANSFORMACIONS
URBANES”. Taller amb
escoles

Organitza: Associació Jardins
d’Emma
• Cúpula de germanetes

10h30 a 12h30 TROBADA DE
PERSONES QUE CUIDEN
FAMILIARS MALALTS I/O
DEPENDENTS.
Organitza: Colla Cuidadora Eix GranXarxa Suport Famílies cuidadores
• Escenari ( Cruïlla de Consell de
Cent amb Viladomat)

22h CONCERT JOVE
A L’ESPAI D’ENTITATS ANNA ALABART (Calàbria 262)
18h30 VI CAMPIONAT
D’ESCACS
Dirigit a nenes, nens i adults (partides ràpides a 10 minuts)
INSCRIPCIONS: al telèfon
93 453 16 33 (Mari), de 17h30 a
21h30. Inscripcions 5 €. Fins a l’1
d’octubre. No s’acceptaran inscripcions de missatges en el contestador automàtic.
Organitza: Escola d’Escacs de Barcelona.
AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Urgell 145). Casal Infantil.
17 a 18h30 TALLER DE CIRC EN
FAMÍLIA
Previ a l’espectacle Tuberias. Hi
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haurà material diferent per provar i
fer les mil i una en família.
Edats: famílies amb infants a partir
de 4 anys.
Activitat gratuïta amb aforament
limitat i sense inscripció prèvia
Organitza: Casal Infantil Urgell
JARDI ERMESSENDA DE CARCASSONA. C/COMTE URGELL 145
18h30 ESPECTACLE TUBERÍAS
Cia. Mai Rojas & Todo zancos
Teatre / Circ
Per a tots els públics
Durada: 50 minuts

Quatre excèntrics personatges
han de trobar aigua en un món on
l’escalfament global l’ha fet desaparèixer. Per fer-ho, seguiran les
indicacions d’un antic mapa i hauran de construir unes canonades
per on brollarà l’aigua... En aquesta
situació, l’única opció és ajudar-se
els uns als altres. Espectacle multidisciplinari que combina la força
narrativa del teatre, la bellesa plàstica de la dansa i l’espectacularitat
del circ.
Organitza: Centre Cívic Urgell
AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Urgell 145). Auditori.
18h a 21h CINEFÒRUM : Amb la
projecció de la pel·lícula” Five
days to dance”

(Cinc dies per ballar). Directors
: RAFA Moles i Pepe Andreu

Col·loqui amb la participació de
professionals i agents socials de
l’Eixample.
Organitza: Equip CIPAIS. Unitat de
Psicoteràpia.
Entrada gratuïta prèvia reserva a cinefòrum@cipais.cat
A LES PISTES ESPORTIVES DEL
PARC DE JOAN MIRÓ
21h HAVANERES amb el GRUP
PORT BO
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Dissabte 8 d’Octubre

ALS JARDINS DE LA MODEL (Entença –Rosselló)
12h PASSEJADA POPULAR de
recuperació de la “memòria
històrica” del barri
Punt de partida: Entença/Rosselló.
Recorregut per diferents punts del
barri, acabant a Consell de Cent
141, al local Àgora, on es farà un
aperitiu.
Organitza: “BCN En Comú” de l’Esquerra de l’Eixample
AL PARC DE JOAN MIRO ( Vilamarí
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61)
12h LES FLORS IMAGINARIES,
a càrrec de Pere Moya. Taller
familiar .
Organitza: Biblioteca Joan Miró
LA RAMBLA DEL BARRI (C/CONSELL DE CENT ENTRE VILADOMAT I COMTE BORRELL)
• Tram de Consell de Cent entre
Borrell i Viladomat

10h a 14h MERCAT DE PAGÈS
. Productes ecològics i de
proximitat.
10h30 VINE AL MERCAT DE
LA MA D’EN PERE ( Xef del
Restaurant Gat Blau, SLOW
FOOD)
Mostra de cuina de temporada
a càrrec de Mescladís/Fundació
Ciutadania Multicultural.
11h30 TALLER DE CUINA
FAMILIAR a càrrec de
Mescladís/ Fundació ciutadania
Multicultural.
12h30h JOCS DE CARRER AMB
EN GENÍS.
• Escenari ( Cruïlla de Consell de
Cent amb Viladomat)

10h30 ESMORZAR I
BICICLETADA FAMILIAR.
Reivindicació d’un ús diferent dels
carrers del barri. A les 10h començarem les inscripcions gratuïtes i
agafarem forces amb un esmorzar
sa i ecològic per a tots els participants ofert per Mercat de Pagès
i Ecotaula (menjadors escolars
sostenibles). A les 11h, a peu, en
bicicleta o en patinet ens posarem
en marxa!. En acabar hi haurà un
espectacle familiar per continuar
la festa.
Organitza: Associació Cultural “Camí
Amic” .
• Tram de Viladomat entre Aragó i
Consell de Cent

10h a 14h FIRA COOPERATIVA.
La Fira de l’Economia Social
i Solidaria donarà iniciatives
socials i cooperatives al barri.
Pretén ser l’espai de trobada
on donar visibilitat l’ESS de
l’Esquerra de l’Eixample,
juntament amb xerrades que
ens permetran descobrir
oportunitats i experiències ja
existents .
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Organitza: Projecte Economia Social
i Solidaria- Esquerra de l’Eixample.
• Tram Consell de Cent entre
Calàbria i Viladomat
• Tot el dia : “ PER UN CARRER
VIU: FIRA DE TRANSFORMACIONS URBANES”.
• Vine a “Dissenyar la Rambla del
Barri”, organitza Associació jardins
d’Emma
• Mostra de idees “ Una Rambla
del barri viva”.
Organitza: Associació Jardins
d’Emma

11h a 15h BIBLIOTECA VIVENT
Organitza: Encara en Acció, ACATHI
17h Taller de crochet a càrrec
de Sandra Rebeillé.
Cal portar el material.
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample.
ALS JARDINS D’EMMA DE BARCELONA (Consell de Cent 158)
VINE A CULTIVAR ELS
JARDINS D’EMMA,

11h FEM COMPOST!. TALLER
DE COMPOSTATGE CASOLÀ.
El compostatge és un tècnica
senzilla que permet convertir
les restes de menjar i plantes
en un adob de gran qualitat i
que podeu fer a l’hort, pati o
terrassa, ja sigui particular o
comunitari.
Organitza: Aula ambiental de la
Sagrada Família i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Gratuït. Places
limitades. Inscripcions a partir del 17
de setembre a info@aulambiental.
org o al tel. 934 350 547.
12h TALLERS D’HORTS
URBANS. Cóm cultivar petits
horts al balcó.
Organitza: Associació Jardins
d’Emma
13h TALLER DE PLANTES
AROMÀTIQUES AL TEU BALCÓ.
Gratuït.. Places limitades per
rigorós ordre d’inscripció.
Organitza :Associació Jardins
d’Emma
VINE A JUGAR ALS JARDINS
D’EMMA

11h TALLER PER ALS MES
PETITS
Organitza: Àgora, Llar d’infants
11h30 JUGUEM A BOCCIA

Organitza : Vocalia de discapacitat
funcional de l’AVV Esquerra Eixample.

11h30 INAUGURACIÓ “
CARRETÓ DE JOGUINES”
Organitza: Associació Jardins
d’Emma
FENT-NOS COMPANYIA

11 a 13h TROBADA OBERTA DE
PERSONES
Organitza: Eixgran
• Escenari (Cruïlla de Consell de
Cent amb Viladomat)
UN ESCENARI DIVERS

12h30 ESPECTACLE INFANTIL
Organitza: Camí Amic
13h30 VERMUT MUSICAL
AUROSMITH.
Organitza: Mercat de Pagès.
14h PAELLA POPULAR
Organitza: Mercat de Pagès
17h Ball de Bot ( Folklore
de Mallorca) amb el grup Sa
Revetlla d’Algebalí, de Muro.
Organitza: Associació Cultural Va
de Bot
De 20h a 02h SEGONA
NIT FEMINISTA DE
L’ESQUERRA DE
L’EIXAMPLE: Música en
directe, DJs, sopar i barra
popular.
Organitza: La lloba, col·lectiu transfeminista de l’Esquerra de l’Eixample
i St. Antoni
ESPAI LOLA ANGLADA (JARDINS
DE MONTSERRAT, C/ROCAFORT
236)
11h TALLER DE COSMETIC
Organitza: Casal de Joves Queix i
Diables de l’Esquerra Infernal
ALS JARDINS ROSA DEULOFEU
(Calàbria 262)
17h PRIMER CONCURS DE
GOSSOS
Es premiaran 5 categories:
·El més simpàtic
·Semblances raonables
·El millor despentinat
·El millor pentinat
·El més orellut
A cada categoria hi haurà 3 guanyadors i premis.
Inscripció gratuïta.
Organitza: Vetland, Londres 14. Tel:
935 477 254
INTERIOR MERCAT DEL NINOT
18h DESFILADA DE MODA DE
LES BOTIGUES DEL MERCAT.

Organitza: Associació Concessionaris Mercat del Ninot
PLAÇA EXTERIOR DEL MERCAT
DEL NINOT ENTRE VILLARROELMALLORCA.
20h a 00h TASTET DE NIT AL
MERCAT DEL NINOT
Organitza: Associació Concessionaris Mercat del Ninot
PLAÇA EXTERIOR DEL MERCAT
DEL NINOT ENTRE CASANOVAMALLORCA.
20h a 00h BALL AMB
ORQUESTRA
Organitza: Associació Concessionaris Mercat del Ninot
ALS JARDINS ROSA DEULOFEU
(Calàbria 262)
11h30 EXHIBICIÓ DE
SARDANES DE COLLES
VETERANES I AMB EL VESTIT
TRADICIONAL
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

18h ESPECTACLE DE DANSA
DE BALLETS DE CATALUNYA
Organitza: Ballets de Catalunya
A LA CASA GOLFERICHS - Centre
Cívic (Gran Via 491)
12h TEATRE MUSICAL PER A
GRANS I MENUTS
Una divertida i atrevida formació
que re-visita i actualitza peces del
cançoner popular galactico valencià barrejades amb les tonades
més jogasseres de la banda de la
Valldigna (País Valencià). Tot això
en un espectacle per a tots els
públics, amb clara vocació interactiva i posada en escena teatral.
Entrada lliure.
amb LA PETITA ORQUESTRA
PEIOTAIRE

Organitza: CC Casa Golferichs
AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Urgell 145). Auditori.
16h a 20h JORNADA : “COM
T’AFECTA LA LLEI CONTRA LA
LGTBIFÒBIA”
Organitza: Encara en Acció.
ESPAI LOLA ANGLADA (JARDINS
DE MONTSERRAT, Rocafort 236)
17h a 19h TALLER DE
PERCUSSIÓ. INICIACIÓ D’UN
GRUP DE TABALERS. Es durà
a terme un taller de percussió
obert a totes les edats, de nivell
inicial. La intenció és en un
futur proper engegar un grup de

tabalers al barri (si hi ha gent
motivada), i començar a moure
fils per fer això possible!
Organitza: Casal de Joves Queix i
Diables de l’Esquerra Infernal.
A LES PISTES ESPORTIVES DEL
PARC DE JOAN MIRÓ
21h SOPAR I BALL DE FESTA
MAJOR AMB EL GRUP “MUSIC
TRES”.
com cada any, el cava serà obsequi
de l’Eix Comercial Nou Eixample.
Tiquets (13€) en venda :
• Espai Anna Alabart (Calàbria
262).
• Centre Vet Provença. C/ Provença, 59
• GD Suministros informáticos, C/
Rosselló, 40
• Merceria Esmar. C/ Entença, 122
Organitza: Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample

Diumenge 9 d’Octubre
ALS JARDINS ROSA DEULOFEU
(Calàbria 262)
Durant tot el matí

•
•
•
•

Puntaires
Paradetes
Taller de manualitats
Taller de cuina

Al PARC JOAN MIRÓ
10h a 12h JORNADA DE
PORTES OBERTES
Lloc: Caserna de Bombers Parc de
Joan Miró
Organitza: Bombers de Barcelona
ESCOLA MUSICWOOD (C/València
91 Baixos)
11h a 14h30 JORNADA DE
PORTES OBERTES I MARATÓ
D’INSTRUMENTISTES
Organitza: MusicWood
LA RAMBLA DEL BARRI (C/Consell
de Cent entre VILADOMAT I Comte
Borrell)
10h a 14h MERCAT DE PAGÈS.
Productes ecològics i de
proximitat.
10:30h VINE AL MERCAT DE
LA MA D’EN PERE ( Xef del
Restaurant Gat Blau, SLOW
FOOD)
Mostra de cuina de temporada
a càrrec de Mescladís/Fundació
Ciutadania Multicultural.

11h30 TALLER DE CUINA
FAMILIAR a càrrec de
Mescladís/ Fundació ciutadania
Multicultural.
12h30 JOCS DE CARRER AMB
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EN GENÍS.
• Tram Consell de Cent entre
Calàbria i Viladomat
Tot el dia : “ PER UN CARRER VIU: FIRA DE TRANSFORMACIONS URBANES”.
• Vine a “Dissenyar la Rambla del
Barri”, organitza Associació jardins
d’Emma
• Mostra de idees “ Una Rambla
del barri viva”.
Organitza: Associació Jardins
d’Emma
ALS JARDINS D’EMMA DE BARCELONA (Consell de Cent 158)

Inscripcions a la web del casal unes
setmanes abans del torneig: www.
queix.org
Organitzat pel Casal de Joves Queix
AL CENTRE CULTURAL TERESA
PÀMIES (Urgell 145). Auditori.

21h CONCERT DE CLOENDA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS
LES DONES
amb BIG MAMA Montsé i
Sister Marion
Premi “Dones d’enllaç”.

Organitza: Vocalia de Dones de
l’Associació de Veïnes i Veïns de
l’Esquerra de l’Eixample, Plataforma
pel dret a NO SER prostituïdes i
“Dones d’Enllaç”.

VINE A CULTIVAR ELS
JARDINS D’EMMA,

12h TALLERS D’HORTS
URBANS. Cóm cultivar petits
horts al balcó.
Organitza: Associació Jardins
d’Emma
13h TALLER DE PLANTES
AROMÀTIQUES AL TEU
BALCÓ .Gratuït.. Places
limitades per rigorós ordre
d’inscripció.
Organitza :Associació Jardins
d’Emma
VINE A JUGAR ALS JARDINS
D’EMMA

***

ALTRES ACTIVITATS
A LA SALA VILLARROEL (Villarroel
87)
OTHELO. Quatre actors ,
especialistes en el teatre físic,
el clown i el burlesc, interpreten
la famosa tragèdia de Wiliam
Shakespeare.

Presentant el programa de la Festa
Major s’obtindrà el 25% de descompte en el preu de l’entrada.

PISTES DEL PARC DE L’ESCORXADOR (PARC DE JOAN MIRÓ)

12h GINCANA INFANTIL.
Activitat dirigida a infants entre
5 i 15 anys. Boix participar
d’una activitat super-divertida
i passar-ho molt bé amb els
monitors i monitores de l’esplai
Boix? Vine a la rambla del
barri i coneixerem més els
nous Jardins d’Emma. Sempre
guanya la diversió!
Organitza: Esplai Boix i Aula Ambiental de la Sagrada Família

15/10/2016

12h VERMUT AMB MUSICA EN
VIU
Organitza : Associació Jardins
d’Emma

VINE, PARTICIPA I CUIDA’T

ESPAI LOLA ANGLADA (JARDINS
DE MONTSERRAT, C/ROCAFORT
236)
19h 3r torneig de Catan.
El torneig consistirà en una
ronda prèvia i d’una fase final
eliminatòria a la qual accediran
les persones amb millor
classificació a la lligueta inicial.
Hi haurà premis per a totes les
persones que arribin a la gran final!

10h a 19h

TORNEIG DE FUTBOL SALA:
Es durà a terme durant matí i
tarda un torneig de futbol sala.
El format serà 4 lliguetes de 4
equips (classifiquen 2 primers) +
eliminatòries a partir de 1/4. Hi
haurà dinar entremig i premi pels
campions!
Les inscripcions es realitzaran
a través de la web del Queix
a partir d’un mes abans de
l’activitat. (www.queix.org)

* Normes de seguretat per a
participar al Correfoc
1. Cal portar roba de cotó, coll
tancat, màniga llarga, calçar
flexible, mocador i taps a les
orelles.
2. No s’ha de llençar aigua ni
al recorregut ni als diables,
ja que els terres es tornen
relliscosos i la pirotècnia
esdevé imprevisible.
3. No portar els més menuts
a les primeres files del
Correfoc
4. No agafeu els diables,
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deixeu-vos portar per ells
Col·laboren:

Ajuntament de Barcelona – Districte de l’Eixample.
ACATHI
African Pasteef.
Àgora, llar d’infants.
Agrupament Escolta Aldaia.
AMPA Auró
APAM, Associació de Pares d’infants Autistes.
APAMEURON/ European Observatory on Memòries (UB).
Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample.
ANC
Associació de Concessionaris del
Mercat del Ninot.
Associació Camí Amic.
Associació Esportiva de l’Eixample
Associació Encara en Acció
Associació de Veïns del Parc de
l’Escorxador.
Associació d’antics presos del
franquisme.
Associació Jardins d’Emma
Ateneu Francesc Layret
Aula Ambiental de la Sagrada Família.
Barcelona Futbol Botons Associació (BFBA).
Barcelona en Comú.
Ballets de Catalunya.
Biblioteca Joan Miró.
Big Mama I Sister Marion.
Bombers de Barcelona.
Casa Golferichs – Centre Cívic
Casal de Joves Queix.
Centre Cultural Teresa Pàmies:
Centre Cívic Urgell.
Casal Infantil Urgell
Biblioteca Esquerra EixampleAgustí Centelles.
Cia. Mai Rojas i Todo Zancos
CIPAIS Equip Clínic d’atenció psicològica.
Colibantan A taste of Africa
Colla Cuidadora Eix Gran- Xarxa
Suport famílies cuidadores.
Col·lectiu Fotogràfic Dinoudinou.
Colles de gegants:
de l’Escola IPSI
de l’Escola Joan Miró.
de l’Escola Mallorca.
de l’Escola Diputació.
l’Ocellaire.
Perelada.
Colles de diables:
Diablons de l’Esquerra Infernal.
Esquerra Infernal.
Coordinadora d’AMPAS
Coral Caliu.
Coral Balmes.
Coral St. Josep Oriol.
Coral Musicwood.
Coral Cent
Coral Estel
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Coral Ninus
Cr POLIS (UB)
CUP Eixample.
Dones d’Enllaç.
ERC.
Escola de Música Musicwood.
Escola de Dansa Elisenda Tarragó.
Eix Comercial Nou Eixample.
Eixgran.
Escola d’Escacs de Barcelona
Eixam de veus.
Espai Jove- Espai de Fotografia
Francesc Català Roca.
Espai Gent Gran Esquerra .
Esplai Boix.
Fundació Hèlios Gómez
Federació de Comerciants de l’Eixample.
Fem nostre l’Espai Model.
Grup Basarab
Grup Music Tres
Grup Soca-Rel
IDBAPS
ICV-EUiA- Eixample.
IES Viladomat.
La Base.
La Claca.
La Lloba, col·lectiu transfeminista
de l’Esquerra de l’eixample i St.
Antoni.
Mancuso.
Mercat de Pagés.
Mescladís.
Obrador d’Històries
Parròquia del Roser.
Plataforma ciutadana “Fem nostre l’espai de La Model”
Plataforma pel dret a NO SER
prostituïdes
Projecte Economia Social i Solidari-Esquerra Eixample.
Recreant Cruïlles.
Restaurant Gat Blau.
Sala Villarroel.
SOS Monuments.
Slow Food.
Taula de Participació Social i professionals del Centre Penitenciari
d’homes de Barcelona “La Model”.
The The Blues Prisoners
Taller de cultura.
Trio Feta.
Va de Bot.
Vetland.
Gallina blanca
La Caixa
Caixa Catalunya
Organitza:
Associació de Veïnes i Veïns de
l’Esquerra de l’Eixample.
Calàbria, 262 - Tel: 93.453.28.79
avvee2013@gmail.com – revistaavvee@yahoo.es
www.avvee.org – www.donesdenllac.
org
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El veïnat rebutja el mega-restaurant de Messi
a un interior d'illa d'Enric Granados
Comunicat de SOS CARRER ENRIC GRANADOS
Davant l’'obertura aquest passat cap de setmana del megarestaurant anomenat “”El Bellavista del Jardín del Norte””,
situat al carrer d’'Enric Granados, 86-88, recollit en notícies
aparegudes en diversos mitjans de comunicació (El Periódico, La Vanguardia, Mundo Deportivo...), VOLEM RECORDAR QUE AQUEST ESTABLIMENT NO DISPOSA DE LLICÈNCIA D'’ACTIVITAT PER OPERAR AL JARDÍ DE 1.000
METRES QUADRATS SITUAT A L'’INTERIOR D’'ILLA, ENVOLTAT PER MÉS D’UN CENTENAR D'’HABITATGES.
Des de SOS carrer Enric Granados MANIFESTEM que:
1. Reiterem el rebuig a la instal·lació d’'aquest macrorestaurant situat al carrer d’'Enric Granados, 86-88.
L'’activitat de bar-restaurant es realitza en un local de dos
plantes a l’'edifici arrendat a l'’empresa propietària de l’'edifici “Inmobiliaria Sanboal, SA”.
El nou establiment és promogut per TAPIOLES, SLU, empresa instrumental de la família Iglesias (Rías de Galicia,
Espai Kru, Casa de Tapas, La Cañota), especialitzada en
marisqueries, juntament amb els germans Messi, segons
les notícies publicades.
2. Els veïns i veïnes residents a l’interior d'’illa situada als
carrers Còrsega, Enric Granados, Balmes i Rosselló, han
manifestat de manera repetida el rebuig a aquest projecte,
mitjançant una recollida de signatures de persones residents a l’'interior d'’illa, que segueix sumant nous suports, i
la personació en l’'expedient administratiu de concessió de
la llicència d’'activitat.
Totes les signatures de suport recollides estan perfectament
identificades amb noms i cognoms, domicili (situat sempre
a l’interior d’'illa) i la signatura personal.
3. Malgrat el criteri contrari dels veïns i veïnes de l’interior
d'’illa, el Consell de Districte de l’'Eixample ha concedit als
promotors una llicència per a bar-restaurant, Annex II.2 12
35 [2.3..1], amb activitat complementària amb música de
fons ambiental i altres actuacions en directe, amb data de la
resolució 29/09/2015.
L'’activitat autoritzada està totalment sobredimensionada:
té una superfície útil de 905,69 metres quadrats i un aforament simultani per a 298 persones.
L’'equip de govern del districte de l’'Eixample al·lega que
estava obligat a la concessió de la llicència per normativa.
5. A més a més l’'equip de govern del Districte preveu premiar aquest establiment, també, amb una terrassa al carrer,
formada per 12 taules addicionals de 1,5 x 1,5 metres per a
4 usuaris cadascuna (48 usuaris addicionals), segons s'’ha
inclòs en el projecte d’'ordenació singular de terrasses per
al carrer d’'Enric Granados, que pròximament entrarà en vigor.
6. Però el motiu principal d’'oposició és que el macrorestaurant pretén oferir als seus clients l’'ús del pati situat a l’interior d'’illa, de 1.000 metres quadrats addicionals de superfície, que trencarà el silenci actual de l’'entorn, actuant com
una caixa de ressonància, com ja passa amb les terrasses
d’'hotels propers situats a d’'altres illes de l’'Eixample.
7. Com a contrapunt a la versió falsejada dels fets que està

difonent l’'empresa promotora (i que els mitjans esmentats
no s’'han preocupat de contrastar), cal precisar que:
La llicència atorgada per l’'Ajuntament de Barcelona [Expedient 02-2015—0465] es limita a la superfície situada a
l’'interior de l’'edifici i no inclou l’'espai situat a l'interior d'illa,
de 1.000 metres quadrats.
Consegüentment, qualsevol ús per part de l’establiment
de l’'interior d'illa com a bar-restaurant, ni que sigui com a
servei auxiliar a l’'activitat, no està autoritzat per la llicència
actualment concedida.
Com a conseqüència de la pressió dels veïns i veïnes, el
tema es va debatre també a la sessió del plenari del Districte de data 8 d’'octubre de 2015, i l’'equip de govern de BC
(i PSC-PSOE, ara) va haver de manifestar el següent: “”Farem el seguiment d'’aquesta activitat però sempre complint
la legalitat vigent”: Aquest límit ha estat: l’'interior d'’illa, no.”
8. Per molt que, hàbilment, els promotors se serveixin de
noms amb “glamour” (com el dels germans Messi) per promocionar mediàticament el seu projecte, aquest suposa
una agressió frontal (300 usuaris nit i dia, des del matí per
esmorzar fins a la nit per sopar) contra el dret al descans i
la tranquil·litat dels veïns i veïnes residents.
9. Finalment, fem una crida als mitjans perquè investiguin i
difonguin la realitat dels fets, la qual cosa hauria d’'incloure,
si més no, contrastar la versió que dóna l’empresa promotora amb les altres fonts afectades.
Barcelona, 27 de juliol de 2016
Per ampliar aquesta informació podeu adreçar-vos a:
sosenricgranados@hotmail.com
Facebook: SOS carrer Enric Granados
Twitter: @SOSEGranados
Wordpress: https://sosenricgranados.wordpress.com/]
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Primer Fòrum Veïnal sobre Turisme
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
Estem aquí per presentar el Primer Fòrum Veïnal sobre Turisme, que sota el lema
“La ciutat és per viure-hi, no per viure’n” tindrà lloc demà i demà passat, dies 1 i 2 de
juliol, a La Fontana de Gràcia.
Es tracta, fins on sabem, d’un esdeveniment únic fins ara. De fòrums veïnals n’hi
ha hagut força en aquesta ciutat gràcies a la FAVB i la CONFAVC, però fins ara cap de
centrat en el turisme.
D’igual manera, d’esdeveniments sobre turisme n’hi ha hagut molts a Barcelona i
arreu però cap organitzat pel veïnat, únicament des del sector econòmic i amb una
mirada purament economicista.
La realització d’aquest Fòrum Veïnal mostra de manera clara que el turisme –i, en
particular, la seva gestió a la ciutat- és actualment un tema clau a nivell veïnal i de
barris ja que té greus impactes a la vida de les persones que hi viuen, mentre d’altres
en viuen.
En tot cas, aquest Fòrum no surt del no res, ni d’un capritx. Si bé és cert que mai
no l’havíem imaginat tan aviat, és un desig de l’ABTS des del seu naixement fa ara un
any, casi dia per dia.
Sí, aquest dissabte celebrarem la segona jornada del Fòrum, però també el primer
aniversari de l’ABTS, una experiència tan jove com ambiciosa i de moment rellevant pel
que significa el treball coordinat des dels barris amb una visió de ciutat.
El 2 de juliol de l’any passat, va tenir lloc la primera acció de l’embrió que acabaria
sent l’Assemblea de Barris: un escratxe al consorci público-privat Turisme de Barcelona, que entenem funciona com un lobby, doncs gestiona la promoció del turisme amb
diners públics mitjançant una gestió opaca i per a interessos privats que no representen els de la ciutat.
Ja la primera trobada per organitzar aquesta acció va sorprendre per l’èxit de
convocatòria, i des d’aquell moment va quedar molt clar que la feina havia de continuar,
que hi havia molt treball a fer al voltant de la indústria turística a nivell de ciutat.
Abans que l’estiu se’ns tirés a sobre, vam decidir que cada grup de la futura Assemblea portés2 a terme una diagnosi dels conflictes entre indústria turística i vida
quotidiana als barris. La idea era que l’estiu no ens aturés i que poguéssim aplegar les
peces dels diferents barris per tenir una visió general de la ciutat.
Aquesta feina es va fer a l’estiu, i durant els mesos posteriors es va compilar i sintetitzar en paral·lel a la feina quotidiana de l’aleshores ja ABTS.
Des del començament imaginàvem la realització d’unes jornades veïnals temàtiques
que connectessin directament amb la feina de la diagnosi col·lectiva, però mai vam
pensar que seria tan aviat.
Fa ara un parell de mesos, en una assemblea es va plantejar: si volem fer-ho abans
de l’estiu «dur», ens hi hem de posar ja; si no, ho deixem per a la tardor.
I ens hi hem posat. I està suposant molta feina però hem aconseguit programar
una jornada i mitja d’activitat intensa, amb convidades i convidats realment interessants que està concitant l’atenció tant mediàtica com, sobre tot, la veïnal. La
presència i la veu veïnals són fonamentals perquè la nostra experiència quotidiana
vivint entre els impactes del turisme ens situa en un lloc privilegiat a l’hora de pensar-ho i parlar-ne.
Portem ja més de 200 persones inscrites i, encara que resultarà més difícil gestionar-ho, ens resistim a tancar inscripcions.
El programa és força clar. Divendres tarda farem la presentació, a càrrec de les
entitats organitzadores (ABTS, FAVB i CONFAVC) i del periodista Antonio Baños, i
tindrem també les intervencions de l’antropòloga Saida Palou i el geògraf Francesc
Muñoz. Tancarem amb una estona més distesa i social al pati annex a La Fontana,
acompanyada amb un muntatge audiovisual creats per a l’ocasió.
Dissabte matí és el moment de la feina: 3 tallers participatius sobre 3 temes candents escollits per ser clarament els més compartits i destacats a les diagnosis als
barris: - Model econòmic i alternatives a la indústria turística (geògraf Ivan Murray; Las
Kellys) - Substitució d’usos: habitatge i espai públic (arquitectes Elena Guim i David
Bravo)
- Port, creuers i mobilitat (Tommaso Cacciari del Comitato No Grandi Navi de Venezia, Rafael Yus de Ecologistas en Acción Málaga i l’historiador marítim Jarier Moreno
Rico).
Els tallers no són conferències a càrrec d’aquestes persones, sinó processos
d’intel·ligència col·lectiva, trobades entre el coneixement més tècnic d’aquests marcs i
aquell més vivencial de les veïnes i veïns de Barcelona i de fora, un coneixement sovint
menystingut i marginat.
Després del dinar facilitat per Barrinar, el projecte de càtering de l’Ateneu Cooperatiu la Base, reprendrem amb un espai obert de discussió i intercanvi d’experiències so-

bre auto-organització,
on comptarem amb
la presència de Les
Kellys, la publicació
mallorquina Tot Inclòs
i la plataforma Aturem
Bcn Word, malauradament d’actualitat una
vegada més vistes les
últimes notícies sobre
aquest projecte especulatiu.
Amb tot això, passarem a les conclusions tan necessàries
en un esdeveniment
d’aquest tipus, i encara tindrem una estona
més distesa i informal
per compartir; després
de tanta feina, serà un
plaer i una necessitat.
Parlàvem fa un moment de la necessitat
de les conclusions del
fòrum, ens quedem
curts. Són imprescindibles: si fem tot això és perquè, al llarg de l’any, a les assembles ens falta temps
per pensar col·lectivament certs assumptes, perquè necessitem escapar a la lògica
«apaga-incendis» que tan sovint ens veiem portades a assumir. Aquest fòrum ha d’alimentar i regenerar el nostre ideari.
Sempre hem sabut que no ens podem quedar en la protesta i que fer propostes
alternatives i socio- ambientalment sostenibles és clau.
El cas més clar és el nostre principi de Decreixement Turístic, un concepte molt
clar i concret.
La ciutat de Barcelona, com molts altres llocs, ha de reduir les seves xifres de turisme, per sentit comú i per la improbabilitat i, sobre tot, insostenibilitat de seguir creixent, però no pot limitar-se a això: el repte més complicat és el de trobar alternatives
econòmiques a la indústria turística en un escenari en què tot s’ha apostat a aquesta
economia especulativa i extractiva.
I l’ABTS no té solucions màgiques, però sí la determinació de treballar per crear-ne
i per fomentar que altra gent ho faci, exigir que les institucions ho promoguin, que el
mateix teixit econòmic se n’adoni que és una condició fonamental per a la sostenibilitat
socio-ambiental de la ciutat de Barcelona.
Perquè la situació actual és directament insostenible; si se manté, mor la vida col·
lectiva als barris. I amb ella la ciutat tal com l’entenem i la volem.
Aquest Fòrum Veïnal sobre Turisme ja és un èxit, com ho demostren les més de
200 inscripcions que hem rebut fins ara. Celebrem la quantitat d’assistents, així com
la gran diversitat dels seus perfils. Hem però de deixar clara una cosa: es tracta d’un
fòrum veïnal, i des de l’organització i la dinamització hem de vetllar per què les diferents
intervencions tinguin lloc des d’una aproximació que porti cap a l’interés públic. Tothom
és benvingut al Fòrum, però ho ha de fer en tant que veïna o veí, o en tot cas pensant
en el bé de la comunitat. Donat que disposarem de poc temps, ni podem permetre
arguments pensats des d’interessos privats ni tampoc una dinàmica confrontativa entre
uns i altres. Altres espais de discussió inclouen aquesta opció, nosaltres senzillament
no ens ho podem permetre.
Per acabar, volem agrair tota la gent que està col·laborant a la realització del Fòrum.
Per començar, la FAVB i la CONFAVC aquí presents, així com tota la gent de l’ABTS
que d’una manera o una altra participa a l’organització. Però també la casa que ens
acollirà, La Fontana de Gràcia, l’Eduard que va dissenyar aquest cartell meravellós i
tan ple de significat o Barrinar.
Us esperem al Fòrum. I, quan hagi passat, seguirem fent feina, compartirem els
seus resultats, continuarem lluitant i construint alternatives a aquest panorama de la
ciutat com espai exclusiu de consum i explotació.
Perquè la ciutat, com l’habitatge o el carrer, és per viure-hi, i no per viure’n.
https://assembleabarris.wordpress.com/
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Urbanisme: tres nous èxits assolits al barri!
L’obertura total de “Germanetes”
Vam començar fa tres anys aconseguint de l’ajuntament
(amb el conegut com a “Pla Buits”) una cantonada tocant als
carrers de Consell de Cent i Viladomat per a iniciar, amb el
col·lectiu Recreant Cruïlles nascut del 15M, una experiència d’autogestió
veïnal en aquells
més de 500 m2.
Però des del
passat mes de
maig s’han ampliat els Jardins
d’Emma i hem
aconseguit obrir
el conjunt de
l’espai de l’antic
convent de “las
Hermanitas de
los pobres” que es va enderrocar el 2004 i des de llavors
s’havia mantingut 12 anys tancat i abandonat!
Ara s’ha creat una coordinadora d’entitats i grups diversos
que, a través d’un conveni amb l’ajuntament del districte,
vol experimentar fer-ne una cogestió al servei de la màxima
utilització ciutadana de l’espai. Estem parlant de 5.000 m2
guanyats! Hi ha una part que quedarà definitivament com a
zona verda, connectant els carrers de Comte Borrell amb
Viladomat, i una altra part que progressivament donarà lloc
a la construcció de diversos equipaments públics per al barri. Queda per definir la cantonada del Pla Buits, que des de
la vocalia defensem que passi a tenir també una qualificació
urbanística de zona verda.
La “inauguració” d’una part recuperada de La Model
Just abans de les eleccions municipals es va produir l’enderroc del petit edifici de “règim obert” a la cantonada de
la presó d’Entença-Rosselló, i el Districte Municipal de l’Eixample el va acondicionar com a jardí provisional mentre el
conjunt de La Model no marxi a la seva ubicació definitiva
a la Zona Franca. La novetat ha estat la recuperació reivindicativa d’aquest espai, amb un mural i un “tòtem” destacat
que recullen les tres demandes ciutadanes: una gran zona
verda, els equipaments pendents, i un centre de recuperació de la memòria democràtica del que ha significat aquesta
presó.
Per a tot això s’ha creat la Plataforma ciutadana “Fem
nostre l’espai de La Model” i estem recollint adhesions
a nivell de barri i de ciutat a l’entorn d’un Manifest. La
Festa reivindicativa del diumenge 29 de maig va marcar el punt de partida d’aquesta nova etapa, d’una lluita

amb dècades
d’història, i les
activitats de la
Festa Major del
barri d’enguany
ho han de consolidar. Aquest
petit espai ja
guanyat és un
referent de tot
plegat i una
caixa de ressonància d’aquesta lluita ciutadana perquè
es compleixin les promeses tantes vegades incomplertes i realment s’alliberi tot aquest espai, pel barri i per
a la ciutat.
L’ampliació de l’oferta educativa pública
Per altra banda, valorem molt positivament que aquest setembre s’inauguri una nova escola pública al barri, quan tantes famílies pateixen cada curs una mancança greu que les
obliga a portar els seus infants fora del barri o a matricular-los
a l’escola
concertada. Ens
referim a
la
nova
escola
Entença, prevista en
el mapa
escolar
per a ubicar-la al
solar de La Model, però que provisionalment s’instal·la en
prefabricats als patis de l’Escola Industrial. Com la provisionalitat en aquest cas pot durar, pensem que caldrà estudiar
una millor ubicació, però estem contents que s’hagi posat
en marxa. El mateix que ens va passar el curs passat amb
el nou institut Viladomat, però en aquest cas cal assegurar
que tingui aviat el nou edifici definitiu al solar de “Germanetes”.
Per acabar, volem recordar que la vocalia d’urbanisme de
l’AVVEE es reuneix el 3r dimecres de cada mes al local de
l’Associació, de les 19h a les 21h. Us convidem a incorporar-vos-hi i a aportar-hi el vostre gra de sorra. Ens podeu fer
arribar també a vocaliaurbanisme@gmail.com les vostres
informacions i els vostres suggeriments.
Vocalia d’Urbanisme

Taller: CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA AL BARRI
A càrrec de Plataforma per la qualitat de l’aire
es va realitzar el Divendres 27 maig a l’Espai Lola Anglada. Casal de Joves Queix, Rocafort 236 (Jardinets Montserrat)
Com ens afecta la contaminació en la nostra vida quotidiana? Quines són les principals afectacions sobre la població de la contaminació atmosfèrica? Quines en són les

principals causes? Tenim instruments a l’abast per revertir
aquesta situació? Com viuríem el nostre barri amb un aire
net?
Hem intentat donar resposta a aquestes i altres preguntes
per tal d’aprofundir i encetar línies d’actuació en aquesta
problemàtica tan greu a la nostra ciutat i molt especialment
en el nostre barri.
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Eixam De Veus
Ha estat una experiència divertida del curs 2015-2016. El projecte
inicial s’ha acomplert prou bé i ha culminat amb un Te concert per
a un públic convidat de 50 persones, al mateix local de l’Associació.
Però, què és Eixam de Veus? No és una coral clàssica, no és un
grup de gòspel , no és un club literari…
Aquesta primera vegada, el muntatge s’ha titulat “Set cançons del
segle vint” i ha consistit a cantar col·lectivament i en català set peces
populars molt conegudes, a veus i de memòria (o quasi). Les cançons
van encadenades entre textos intercalats de presentació i comentaris
recitats i formen una seqüència completa de mitja hora de durada,
situada en una cafeteria imaginària. No hi ha escenari. La gent de les
taules, tot d’una, es posa a recitar, a cantar i, si cal, a ballar.
Les cançons eren: “Te per a dos” (Tea for two), “Rere l’arc iris”
(Over the rainbow), “D’un blau” (Blue Moon), “Temps d’estiu” (Summertime), “El fum entela els teus ulls” (Smoke gets in your eyes), “A la
tardor” (Autumn Leaves) i “El Continental” (The Continental).
És curiós que d’aquestes cançons, tothom en reconeix la melodia,
ben pocs en coneixen tota la lletra en anglès i encara menys persones
sabrien explicar-ne el sentit o l’argument. Si partim de la base que la
cançó és música i lletra, sembla que perd bastant si se’n menysté la
lletra, com passa sovint. I es pot comprovar que, tant per al qui canta
com per al qui escolta, si un sap el que està dient hi dóna molta més
expressió i, per tant, comunicació.
Ha sigut també molt interessant anar adaptant les harmonitzacions
polifòniques a les possibilitats reals de les persones que érem, fins a
obtenir una versió única per a Eixam de Veus, feta a mida!
Vist l’èxit, començarem a preparar noves cançons del mateix estil,
nous textos literaris per a recitar, nous formats de muntatge per al
curs que ve. Per a millorar, podem admetre persones noves i, sobretot, veus masculines.
Els requisits que demanàvem als aspirants eren, només, una correcta afinació de melodies i sentit del ritme. No calia saber solfeig.
Aquest primer curs hem admès a tothom qui ha vingut amb il·lusió i
entusiasme cada dilluns. I ha resultat!
Jordi Manén Folch
Juny del 2016

Blanca San Miguel García
Assessora d'Assegurances
Móbil 629 958 723
b.sanmiguel@clinicum.es

A.V.V. ILDEFONS CERDÁ

Av. Gran Vía, 37 L’Hospitalet
Día 16 de Abril a las 20:00 y día 17 de Abril a las 18:00

La Klaka presenta el musical:

¡SÍ quiero… o no!
De Chelo Cobalea

Sinopsis: Un fallo en el sistema de seguridad deja a cuatro mujeres encerradas en los
probadores de una elegante boutique de trajes de novia. Vivirán así una inesperada
experiencia que les hará abrir los ojos y ver el mundo de otra manera. En este divertido
musical se entremezclan historias humanas, personajes variopintos y, todo ello, envuelto en la
magia de los más diversos números musicales.
Reparto por orden de aparición:
Jonathan
Pastora
Francesca
M. Pierre
D. Donatello
Lolo
María

Carlos Domínguez
Coro Escudero
Eva Rodríguez
Paco del Rio
Urbano Donaire
Víctor Cintero
Montse Cortés

Elena
Inma
Alba
Conchi
Natalia
Cris

Mª Eugenia García
Inma Merediz
Jenifer Arias
Neus García
Chelo Cobalea
Fany López

Con la colaboración especial de: Lidia Vaquero, Silvia Casado, Edu García y los niños:
Natalia Martínez, Xavi Priego, Meritxell Aranda, Laia Martínez, Berta Bosch y Aina Caballero.
Luces y sonido: David Alvarez y Edu García
Traspunte: Paco Sánchez
Coreografía: Silvia Casado
Vestuario: Carmen Alvarez, Nieves Croce y Mamen Cerdán
Dirección: Alfonso García

Recordar-vos que el dia 22 de setembre es celebrarà el Dia Mundial sense Cotxes
Seguros de Salud desde 16,90€ por mes y persona
Seguro Dental por 5€
Seguros de Decesos/Entierro
Seguros de Subsidio/Autónomos
Seguros Colectivos (Salud-Dental) 40% descuento

Tengas Seguro de Salud privado o no, sin
compromiso alguno, no dudes de ponerte en
contacto para comparar servicios y precios.
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Ethos: una reflexió sobre la diferència
Si busquem en el diccionari el significat de la paraula grega
ethos trobarem com a resultat que significa “costum”, “conducta”. En grec, éthos significa “predisposició per fer el bé”, el que
nosaltres anomenem ètica, i êthos, significa “costum”. Els romans van agafar les dues paraules i les van traduir com moralis
(moral); d’aquí l’ambigüitat actual entre ètica i moral. A partir
d’aquí, podríem dir que Ethos és una disposició, un caràcter o
uns valors fonamentals específics d’una persona, poble, cultura
o moviment.
Cal endinsar-se una mica en l’etimologia d’aquesta paraula per
fer una reflexió profunda sobre el seu significat i quin sentit li donem en la nostra vida diària familiar, professional, social i política.
En fer aquest exercici, ens adonarem que en les diferents societats, al llarg de la història no sempre ha estat fàcil acceptar la diferència, tot i que com bé sabem, però sovint oblidem, la diferència
és una font de riquesa inesgotable.
La diferència existeix entre persones d’una mateixa cultura
però de diferents estrats socials, nivells professionals i econòmics...; entre pobles d’una mateixa cultura però de diferents
regions geogràfiques; entre cultures de regions geogràfiques properes, però amb diferents llengües, costums..., així com en cultures ben allunyades les unes de les altres, amb llengües, costums
i trets físics ben diferenciats. La diferència, existeix també en els
moviments socials, polítics i artístics que avui en dia omplen el
nostre dia a dia, la qual cosa sabem perquè form part de la nostra
quotidianitat.

CLÍNICA DENTAL
R. DEL SOL
Todas las especialidades

Dr. Luis Carlos Ruisánchez Capdet
Dra. Rosario del Sol Solano
Dra. Eva Mª. Pérez Barbero
Vllarroel, 164, 1º 1ª
08036 Barcelona

Arribats en aquest punt, ens hem parat a pensar per què de
vegades el ser humà no accepta la diferència? És per allò que
desconeixem i al qual no estem acostumats? El ser humà és un
animal de costums; no obstant això, en el moment en què sortim
de la nostra quotidianitat, de la nostra zona de confort, dels nostres cercles habituals i fem un pas endavant per relacionar-nos
amb “els altres”, se’ns obre una finestra per la qual no havíem
tret mai el cap. És llavors quan experimentem una nova apreciació dels “altres”. El primer pas costa de fer, el desconegut ens fa
por precisament perquè no sabem què és, però un cop fet el pas,
l’esforç que tant costa per apropar-nos als “altres”, se’ns desperta
l’interès per saber més, per preguntar, per llegir, per escoltar i
observar més els altres, deixant de banda l’ego que caracteritza
tant la nostra societat.
Tots nosaltres som en un món on la diferència forma part de
les nostres vides. Doncs per què ens costa tant acceptar-la? A
casa, amb els nostres germans i germanes, pares, avis i àvies; a
la feina, amb els nostres companys i companyes, amb els nostres
supervisors o supervisores i els nostres treballadors i treballadores; als nostres cercles socials, amb els amics i amigues; a l’escala
de casa, amb els nostres veïns i veïnes; al carrer, amb els nostres
conciutadans i conciutadanes. Tots nosaltres venim de mons diferents, d’arreu del món, tots som únics, diferents, incomplets i
irreemplaçables com en un trencaclosques.
Cada un de nosaltres som la peça que falta per completar-lo.
Rosa Joan

¿Vols regalar somriures?
Organitzem els teus esdeveniments i celebracions

Tel. 93 454 22 50

CLINICA DENTAL
Dr. Jaume Sans Acuña
C/ Casanova 48, 2º-2ª Barcelona 08011
Tel: 934532382 Móbil 656381553

Ens ocupem de tot

Pensem per tu...

Et busquem un espai.

Un regal per sorprendre a la
persona estimada.

Et proporcionem servei de càtering,
decoració personalitzada y tot el
que necessitis.

Anem de compres per tu, i t’ho
enviem a domicili.

Et planifiquem una escapada, un
sopar romàntic, etc.

Amb empaquetat per
regal personalitzat.

www.somnisdeterrat.com

651 115 699

info@somnisdeterrat.com
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El vianant, prioritari a l’Esquerra de l’Eixample

No volem els CIE ni aquí, ni enlloc ha estat i és un clam contra les polítiques xenòfobes envers les persones migrants de l’Estat Espanyol i de la
UE. Aquest ha estat el fil conductor de nombroses mobilitzacions que han
aconseguit primer fer un massiu judici popular al CIE, desprès portar el
debat al Parlament i que aquest acabés aprovant el seu tancament i que
finalment l’Ajuntament de Barcelona també aprovés una moció.

El barri de barraques
del Somorrostro
El dimecres 13 de juliol, al nostre barri, es va fer una presentació i visita guiada de una exposició de fotografies del
Somorrostro, a la Galeria Il Mondo, Calabria 178.
Julia Aceituno i Encarnación López (antigues veïnes
del Somorrostro) i Mercè Tatjer (historiadora), Sara Grimal
i Alonso Carnicer (membres de la Comissió ciutadana per
a la recuperació de la memòria dels barris de barraques de
Barcelona) han participarat en el col·loqui que es va fer en
el marc de l'exposició de fotos d'Ignasi Marroyo "Somorrostro. Imatges d'una època" a la galeria Il Mondo.
Fotos impactantes per la seva humanidad, per la seva
qualitat i testimonis de condicions de miseria profunda de
milers de immigrantes que van fer la Barcelona actual, mestissa, acullidora i rica..
Va venir molta gent, sobretot persones joves, interessades pel passat perquè qui perd la memòria, perd la seva
identitat.
Sylviane

El projecte de la superilla de
l’Esquerra de l’Eixample preveu
la reurbanització dels carrers
Llançà, Borrell, Rocafort, Consell
de Cent i Provença. Aquestes
actuacions viàries aniran acompanyades d’altres a la xarxa bàsica,
com el monitoratge en continu
dels nivells de soroll i la posada
en marxa d’un programa de subvencions per millorar l’aïllament
acústic de les cases.
Un segon front d’intervenció és
el de l’espai públic i les zones
verdes. D’una banda, s’estudiarà la instal·lació de cobertes i parets verdes en escoles, edificis d’habitatges,
equipaments públics i també en interiors d’illa, així com
un programa de subvencions i incentius per als propietaris de terrats i terrasses perquè hi col·loquin cobertes
enjardinades.
Les actuacions a la futura superilla es completaran amb
la reducció de nivells lluminosos, la generació d’energia
renovable (mitjançant la instal·lació de pèrgoles als
parcs d’aquesta zona), la reducció de consum energètic
en equipaments públics, els programes de reducció i
reciclatge de residus, la creació d’horts urbans i la recuperació a determinades hores de diversos espais de la
superilla per a activitats lúdiques, esportives i culturals a
l’aire lliure
Obres d’un petit parc en la zona pròxima a la facultat de
Medicina de la UB

Fa avui 80 anys, milers de persones
defensores de la democràcia, la
llibertat i la igualtat sortien als carrers
a defensar una República de l'agressió
del feixisme.
Avui lliurem una altra batalla contra l'oblit
d'aquelles persones, homes i dones, que
vam morir defensant els drets i llibertats de
la democràcia. Perquè si oblidem el nostre
passat, estem condemnats a repetir-lo.
Honor i memòria a totes les persones que
van plantar cara al cop d'Estat feixista del
1936.

La necessitat d’incrementar
el parc públic d’habitatge de
lloguer social i assequible és
inqüestionable.
Avui, el conjunt d’aquest habitatges – els que són de titularitat
municipal i els que gestiona el tercer sector – representen
amb prou feines l’1’5% a la ciutat de Barcelona. Ben lluny,
i amb dècades de retard pel que fa a polítiques socials en
aquest àmbit, del 15% que seria necessari per respondre
a la demanda existent, a les situacions d’emergència i, per
descomptat, per poder incidir sobre el mercat, contenint els
preus i frenant les dinàmiques especulatives des d’una oferta
pública assequible.
Fruit d’una llarga reivindicació veïnal, en els pressupostos del
patronat pel 2016 està prevista la construcció de dues promocions, al barri.
c/Borrell 159 de 35 habitatges
c/Viladomat, 142 de 47 habitatges.
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El barri i l’assetjament escolar.
Què hi pot fer el veïnat?

Un nou concepte d'atenció per a la gent gran
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitacions dobles i individuals amb bany complet
TV, telèfon directe i caixa de cabdals a l'habitació
Curtes i llargues estances
Personal amb àmplia experiencia
Espaiosa terrassa, solarium
Servei d'animació sòciocultural
Biblioteca, sales de jocs, saló TV, vídeo, perruqueria
Assistència mèdica-sanitària permanent, recuperació post
operatòria i funcional
• Places concertades amb la Generalitat
• Centre de dia

Mallorca, 163
Tel. 93 453 35 00
info@hrficus.com
www.hrficus.com

Dies feiners de 7 a 22h.
Dissabtes de 8 a 20 h.
Diumenges i festius de 9 a 14h.
Piscina Olímpica
Sala de Cardiovascular
Sala de Fitness
Sala de Spinning
Sauna

Bany de Vapor
Armari d’us diari
Solarium
Classes dirigides
Pilates

Diferents tipus
d’abonament
mensual
Classes d’Aquagym
Cursos de Natació

Paris, 114 • 08029 Barcelona • Tel. 93 410 92 61 • Fax 93 419 66 94
e-mail: psj@natacio.cat • web: http://www.piscinasantjordi.cat

El 31 de maig passat tingué lloc a l’Auditori de l’Hotel d’Entitats del CIEMEN l’acte El barri i l’assetjament escolar. Què
hi pot fer el veïnat?, organitzat per la Vocalia de Debat i Participació de l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample i l’Assemblea Territorial de l’ANC, Esquerra de l’Eixample per la Independència.
Abans d’organitzar-lo, es parlà a bastament de la necessitat
d’exposar i fer aflorar un problema que afecta una gran quantitat d’escolars, tant de primària com de secundària, i buscar i
donar informació adequada sobre possibles solucions.
La preparació fou molt acurada. Primer vam fer la feina d’establir contacte amb els ponents i, després, ens vam adreçar
a les escoles i instituts del barri per tal que representants de
les AMPA i dels claustres poguessin acudir-hi, participar en el
debat i disposar de més informació sobre el tema. També se’n
feu una àmplia difusió als socis de les entitats organitzadores.
No hi hagué una gran afluència de públic, però els assistents
varen poder constatar la qualitat de l’acte.
El company Miquel Marín va fer-ne la presentació i, a continuació, la ponent Gené Gordó, subdirectora general de Suport
i Atenció a la Comunitat Educativa, va aportar informació sobre
els protocols que se segueixen des de l’Administració per detectar i eliminar al màxim possible aquesta lacra social que,
desgraciadament, es dóna en molts centres educatius però
que s’estén a tota la societat. Pensem que no és fins fa molt
poc que podem disposar d’aquesta mena d’eines.
El ponent Salvador Rovira, director de l’Institut Front Marítim,
exposà el projecte que es duu a terme en el Centre on treballa.
Es tracta del TEI, tutoria entre iguals, dins del qual s’inclou el
treball de l’equip de mediació:
Cada any, un grup d’alumnes voluntaris de 4t d’ESO reben
a l’institut una formació específica per tal de poder constituir
l’equip d’alumnes mediadors del centre. Ells són els encarregats d’explicar als seus companys el mecanisme de sol·licitud
del servei i d’animar-los a resoldre els petits conflictes que la
convivència escolar pugui generar a partir de l’eina essencial
del diàleg. Per això els conviden a demanar la intervenció del
servei de mediació. Durant el curs, els mediadors es formen,
gestionen els casos de petits conflictes que se’ls adrecen i
preparen un vídeo de difusió del servei. Finalment, cada any
participen en la trobada d’alumnat mediador de Barcelona, on
exposen les seves experiències i fan la presentació del seu
vídeo.
Un altre projecte que s’hi duu a terme és la participació en
tasques comunitàries de l’entorn. La difusió per part de l’alumnat sobre la donació de sang n’és un exemple recent. De ben
segur que a molts d’altres centres s’hi fan experiències similars. Cal donar-hi impuls, perquè aquestes activitats permeten

que l’alumnat prengui consciència dels problemes socials i de
la importància de la pròpia acció en la recerca de solucions.
Després de l’exposició dels ponents, s’establí un intens debat entre els assistents, alguns dels quals han estat testimonis i han viscut com a pares, mares o com a professorat la
indefensió de molts infants i adolescents davant l’agressivitat i
violència d’alguns dels seus companys; agressivitat que, moltes vegades, no és merament física sinó psicològica i difícil de
detectar. Aquests adults han vist frenada la iniciativa per ajudar-los i fer-los sortir de l’atzucac per no disposar de prou mecanismes o perquè, sovint, s’ha tret importància a la qüestió.
Aquest problema se centra, principalment, en els valors socials. Creiem doncs que és de primera necessitat la creació
d’eines que possibilitin l’empatia entre els infants i joves i, més
enllà d’aquests, cal arribar als adults per conscienciar-nos tots
plegats que som els qui ens hem de fer les preguntes per arribar a respostes concretes. Sense consciència ni empatia és
impossible que fructifiqui el desig de benestar que nia dins nostre i que fa possible que avancem vers un món millor.
Actes com aquest són necessaris tant per la informació desplegada de fets que no s’haurien de donar, com per la recerca
de solucions duta a terme i que no s’acaba ara ni aquí, encara.
Núria Roig, Ramón Cristobal, Josep M. Torres
Vocalia de Debat i Participació
IMPULSEM LES EINES NECESSÀRIES PER UN PAÍS MILLOR, PER UN MÓN MILLOR!
Núria Roig, Ramón Cristobal , Josep M. Torres
Vocalia de Debat i Participació de l’AVVEE
Avd. de Roma 159 1r pis
Tel. 934 546 676
Muntaner, 83 B
Tel. 934 541 451
08011 Barcelona

www.elisendatarrago.com - elisendatarrago@telefonica.net

Escola de dansa i música Elisenda
Tarragó
DANSA: Clàssic; claqué; funky hip hop; contemporani;

modern jazz; oriental; ball social; salsa.
Seguim el programa i els exàmens de la Royal Academy of
Dance en ballet i de la Imperial Society of Teachers of Dancing
en claqué i modern jazz

PILATES
MÚSICA: LLenguatge musical i solfeig; acústica; harmonia i
formes musicals.
Classes individuals de piano, guitarra i cant.
Seguim el programa i els exàmens de l’Associated Board of the
Royal Schools of Music
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Informe sobre oci nocturn i
convivència ciutadana

El passat 7 de juliol, veïnes i veïns de l’Esquerra de
l’Eixample, Sant Antoni, Sants, Hostafranchs i la Marina
vam fer una concentració davant del Cap Manso

Vaig anar a la presentació de l’Informe sobre l’oci nocturn
i la convivència ciutadana, elaborat a partir de les queixes
rebudes sobre la contaminació acústica que, aquest últim
any, han arribat a un increment de prop del 23% respecte
al 2010.
L’informe l’ha presentat el Síndic de Greuges, Rafael
Ribó, qui ha explicat que s’analitza especialment la problemàtica del soroll com a conseqüència de l’oci, les festes a
l’espai públic i el turisme.
L’actuació de les institucions resulta insuficient, i la seva
inactivitat és responsable del què està passant. El soroll
afecta a la salut, al descans i vulnera el dret a la inviolabilitat del domicili. Per millorar la situació, el Síndic de Greuges
proposa que s’adaptin les sancions perquè estiguin en consonància amb el dret que s’hagi vulnerat, així com una actuació decidida de la policia davant les queixes del veïnatge
que exposi situacions de molèsties per sorolls o incivisme,
especialment pel que fa als que ocasionen les terrasses i
els pisos turístics. Per aquest motiu, demanem que es respectin els horaris de les terrasses perquè no afavoreixen
l’equilibri entre oci nocturn i descans de les persones, per la
qual cosa s’haurien de reduir; i una inspecció i control per
part de les institucions dels habitatges d’ús turístic.
Sylviane

Veïnes, treballadores i Moviments socials contra la privatització i en defensa de la sanitat
pública i universal hem aconseguit paralitzar l’aprovació dels
nous estatuts del parc de salut
mar que permetien la privatitzación d’aquest consorci públic
La lluita continua

El Parlament aprova “l’aturada definitiva”
del projecte VISC+

El programa de mercantilització de dades sanitàries serà substituït per una gestió del Big data sanitari “exclusivament pública”
sense finalitats comercials
El Parlament de Catalunya ha aprovat la moció presentada per
Catalunya Sí Que es Pot per aturar “definitivament” el projecte
de mercantilització de les dades del sistema sanitari anomenat
VISC+. Aquest projecte serà substituït, tal i com recull el text
aprovat per la cambra, per un sistema “de gestió exclusivament
pública” que assegurarà que en cap cas les dades del Big Data
sanitari seran “cedides ni venudes a empreses privades ni amb
finalitats comercials”.
La diputada Marta Ribas ha assegurat que l’objectiu d’aquesta moció ha estat “deixar en el calaix de la història el projecte VISC+”, i ha
subratllat que aquesta experiència ha estat “un exemple” de com “massa sovint s’ha intentat fer negoci amb la salut”. Per evitar-ho, la moció
planteja que les dades sanitàries només es puguin fer servir per a fer
recerca als centres acreditats pel CERCA de la Generalitat i que superin el filtre d’un comitè ètic d’investigació clínica (un CEIC) independent
i creat per a aquesta funció.

URBANISME

Aquest nou sistema haurà de garantir en tots els casos l’anonimat de
totes les dades mitjançant diversos protocols de seguretat i auditories
constants, i donarà l’opció als usuaris a que les seves dades no formin
part d’aquest Big Data sanitari. El text també contempla la posada en
marxa d’una campanya informativa per donar a conèixer als usuaris de
la sanitat pública la forma de poder exercir el dret a no ser inclòs en
el registre de dades sanitàries. A més, el text marca que es realitzarà
“en el termini màxim d’un mes” la jornada participativa i oberta amb els
professionals i agents implicats sobre el Big Data a Catalunya aprovada a la moció 150/X.
Durant la seva intervenció, Ribas ha fet palès el “reconeixement” del
seu grup cap a “tota la gent que ha estat lluitant contra el VISC+ com la
Marea Blanca, els experts en tractament de dades i en biomèdica” i els
ha emplaçat a participar en les jornades participatives per “enriquir” el
projecte. “Volem que aquest nou projecte pugui esdevenir un exemple
per altres països”, ha dit la diputada, que espera que d’ara en endavant
“les dades del nostre sistema sanitari tinguin una utilitat social real”.
Text enviat per Marea Blanca

Un model

Nou pla urbanístic de París en que es posa l'accent en el
que s'anomena la "movilitat suau" i també atenció a una
logística urbana que també vol frenar els efectes de la
contaminació atmosfèrica.
París es vol situar com a ciutat capital de la bicicleta i
augmentar, d'aquí al 2020 la circulació activa de dues
rodes fins a que representi un 15% de la mobilitat urbana.
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vetland.es

vetland
Mi veterinario
de l’Eixample
En Vetland encontrarás un segundo hogar para tu mascota
porque nuestros profesionales cuidan a todos y cada uno de sus
pacientes como si de su propio animal de compañía se tratase.
Especialidades
·Vacunación
·Microchip
·Nutrición
·Análisis Clínicos
·Diagnóstico
por imagen
·Hospitalización
Servicios
·Peluquería
·Alimentación

1ª
VISITA
GRATUITA*
Hasta el 31/12/2016

*No se incluyen medicamentos
ni pruebas diagnósticas.

·Medicina Interna
·Dermatología
·Oftalmología
·Cardiología
·Cirugía general
·Traumatología
y Ortopedia
·Tienda especializada

C/ Londres, 14 Barcelona
T. 935 477 254
vetland@vetland.es
Horario L-V: 9-20 h, S: 10-14 h
DESCUBRE VETLAND

