
El Club de Bitlles Catalanes Termites
de Llefià celebra l’aniversari com-
partint reptes com la necessitat de
socis dinamitzadors d’aquest joc
tradicional, per augmentar la can-
tera i per tant, mantenir equips en
totes les categories. Pàg. 2

La construcció del CAP de Gran Sol
sense la dotació de professionals i equi-
pació no ha estat la victòria que espe-
ràvem les persones usuàries de la xarxa
de sanitat pública per descongestionar
CAP Trafalgar. Cal continuar lluitant, ara
també amb els professionals. Pàg. 4

L’AVV Sant Antoni promou una jor-
nada sobre la situació de l’ensenya-
ment i la planificació de les places a
secundària per defensar i mantenir
el model de centres de referència i
treball comunitari. Els centres diuen
la seva. Pàg. 5

10 anys de bitlles Sanitat en lluita Intervenir en la planificació

Molt pendents de
l’inici de la reforma
de Plaça Trafalgar

La revista de l’Associació de Veíns i Veínes de Sant Antoni de Llefiàwww.llefia.org
stantoni@llefia.org
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Editorial

El club de bitlles celebra el desè aniversari amb
el repte de continuar ampliant la base i mantenir
equips en totes les categories, potencial que ens
ha donat campions i campiones de Catalunya
Diu la història que els egipcis ja hi jugaven, a
bitlles, i que van ser els romans els que les
porten ans al país com un joc de carrer. A Lle-
aà, l'ànima d'aquest joc tradicional català és
sens dubte el Joan Legua, qui s'hi aaciona
per contacte familiar, i qui troba aixopluc per
tirar endavant en l'esperit d'Europa, 14 d'a-
collir el màxim d'iniciatives a tall de viver d'en-
titats. S'hi van sumant el Sr. José, l'Esther, el
Juan, el José i la Tere, el Sergi, la Carla, la
Jana, el Dani, l'Isaac, l'Ernest, la Maria, el Fer-
nando... noms comuns que s'han fet propis
pel seu compromís amb el barri a través d'a-
quest joc. Comparteix el Joan, optimista, que
per encertar i fer bitlla (deixar una única peça
dempeus) cal un 20% de punteria i un 80%
de sort, tot i que valorem que el millor és l'en-
trenament. Jugar a bitlles és bo per a la con-
centració i pel joc de cintura i especialment
per la relació social, la millor teràpia. També el
fet de voltar pel país atorga un gran enriqui-
ment envers el coneixement territorial (fede-
rar-se costa 12 € any). Destaquem tres
reptes en el desè aniversari. El repte esportiu
de no perdre massa social ( ara són 30 asso-
ciats) per defensar i mantenir el palmarès, ja
que el club ha situat campiones de Ca-
talunya com la Carla Fernández. En
aquest sentit, i entrant en el repte social,
és clau mantenir equips en totes les cate-
gories. Hi ha una franja difícil quan els
practicants voregen l'adolescència, fet que
cal compensar amb un treball intens de la
cantera amb les escoles - s'hi juga, al Pere
de Tera, a l'Antoni Botey, al Rafael Casanova,

s'hi va al Badasport, es col·labora amb els
casals- i de manera general (s'hi promou el
Dia del Micaco...) Tot és poc i per això es fa
una crida a crear una nova agura dels socis
dinamitzadors, per ensenyar i difondre, per
ser-hi a les pistes els dies feiners. I entrem en
el tercer repte: l'espai físic que darrerament
ha rebut diferents atacs i ha sofert desper-
fectes. El X aniversari seria un gran moment
per digniacar-lo de cara a acollir una trobada
intercultural de bitlles entre les catalanes, els
bolos manxecs i els lleonesos que també
tenen vida, o la tenien, al barri.

Teniu entre mans el nou número de
la revista editada per l’AVV de Sant
Antoni de Lleaà. Feia dos anys que
no sortia al carrer potser, i precisa-
ment, perquè l’equip que la fa pos-
sible ha estat com sempre al carrer,
places, concentracions, de reu-
nions…com a veïns i veïnes actius.
Aquestes planes volen ser apara-
dor de la feina feta, i també, i es-
pecialment, una crida per alertar de
la feina que queda per fer.

Després d’haver treballat intensa-
ment per tenir a punt el projecte,
perquè no molt ambiciós, de la
nova Plaça Trafalgar restem ama-
tents per concretar l’inici de les
obres i sobretot del debat del dis-
seny i calendari de la segona fase
de millora d’aquest espai cabdal.

També estem pendents de la nos-
tra gent, que la falta d’inversió en
serveis bàsics i la no reversió de les
retallades la deixi enrere. Tant en
temes de pobresa energètica, de
sanitat i d’ensenyament. Aquí parem
especial atenció de la mà de les
ampes del territori que copsen el
dia a dia de les escoles.

Evidentment, tampoc no hem de
quedar enrere de les novetats en
tecnologia i de la mà de Llea@net
dediquem part d’aquestes pàgines
a mostrar-vos noves eines.

Deixem per al anal la nostra cordial
felicitació al Club de Bitlles Catala-
nes Termites de Lleaà, que fa deu
anys i aproata l’altaveu que li posem
per reclamar persones que difon-
guin aquest joc tradicional català,
amb arrels egípcies!

Que tothom se senti cridat a ser
solidari amb les lluites comunes,
especialment en aquest període.
Des del territori ens esforcem per-
què sigui un temps per compartir.
Consulteu l’agenda. Tindrem l’o-
portunitat de saludar-nos i comen-
tar a què ens sentim cridats.

Bones Festes i Feliç 2019.

EL SR. JUAN I EL SR. JOSÉ,MEMBRESDEL CLUBDE BITLLES
TERMITESDE LLEFIÀ FOTO: LLEFIACTIVA
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a dos anys que analitzava el
primer tram de la lluita, que va
consistir a aprovar la primera
fase del projecte de remode-

lació de la Plaça Trafalgar amb l'assig-
nació d'un pressupost d'una mica més
d'un milió d'euros i l'inici del procés de li-
citació. Què vol dir això? Que el projecte
està publicat en una plataforma de con-
tractació pública amb tota la documen-
tació i el pressupost concret compromès
en una partida d'una administració
(ÀMB) per a desenvolupar- les (concre-
tament són 1.238.580,30 €). El projecte
i el pressupost estimat s'exposa públi-
cament, ara en format electrònic, perquè
diferents constructores facin les seves
propostes. De manera inicial a mitjans
de setembre de 2018 acabava el termini
per triar l'equip que construiria les obres,
però aquest procediment, complex, s'ha
ajornat ans a mitjans de novembre per
temes de procediment. De manera que
a inici d'any 2019 sabrem quina serà la
constructora que farà la primera fase de
renovació de la Plaça. Quan comencin,
d'acord també amb les obligacions del
contracte, tindran 9 mesos per enllestir
aquesta primera renovació. Paral·lela-
ment, des de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona (ÀMB) que és l'administració
local que està desenvolupant tot el pro-
jecte, es treballa en la redacció de l'a-
vantprojecte de la segona fase, la que
inclou la banda del rellotge i l'escenari ax
en aquest espai, que aculli totes les ac-
tivitats culturals que ja tenim programa-

des, i, calendari que evidentment aug-
mentarà perquè l'escenari ax permetrà
ampliar l'oferta i fomentar un lleure cul-
tural actiu.L'objectiu que persegueix
aquesta millora és, sobretot, reforçar la
centralitat d'aquesta Plaça al barri de
Lleaà i resoldre la connectivitat i l'acces-
sibilitat urbana de diferents carrers de
l'entorn. És a dir, substituir l'entramat
d'escales i rampes que no acompleixen
cap normativa per un sistema d'acces-
sos i rampes oberts que permetin tra-
vessar la plaça des de qualsevol sentit i
direcció. S'ha treballat de valent per de-
anir un espai lliure amb molta vegetació,
amb arbres que generin ombra, on la
ciutadania -joves, famílies, gent gran-,
...pugui desenvolupar diverses activitats,
descansar o passejar. El desnivell amb
l'avinguda del Marquès de Sant Mori es
resol mitjançat una grada, en part enjar-
dinada i en part per seure-hi, la qual
cosa permetria convertir eventualment
aquesta nova plaça també en un primer
escenari per a iniciatives artístiques de
petit format. També es preveu recol·locar

el bar i les pistes de petanca i crear
noves àrees de jocs infantils en aquesta
primera empenta.Com dèiem, estem
pendents de dissenyar de manera con-
junta les diferents fases ans que es com-
pleti tota la remodelació amb la reforma
de l'espai de l'àrea del rellotge i avançar
cap a la construcció d'un nou equipa-
ment de barri, a la cruïlla entre el carrer
Reus i l'avinguda del Marquès de Sant
Mori. L'equipament quedaria semi sote-
rrat de manera què al damunt, a nivell
del carrer Eivissa, hi hauria una plaça en-
jardinada, amb jocs infantils i una àrea
per a jocs de bitlles. La Plaça Trafalgar
tal com la coneixem ara ha fet trenta
anys, i és hora d'adequar-la a les ne-
cessitats de les persones en un procés
obert i transparent que no va ser possi-
ble tirar endavant en aquell moment. A
mesura que actualitzem les notícies,
continuarem amb les comunicacions i
les convocatòries per pensar entre tots i
totes com continuar la millora del nostre
espai públic, de fet, de la nostra terrassa
col·lectiva.

Molt pendents de l’inici de la 
reforma de Plaça Trafalgar
Sense perdre de vista els
terminis perquè s'inicien
les obres d'una nova
Plaça Trafalgar més 
accessible, més verda i
més oberta a tothom.

UrbanismeActualitat

IMATGE DEL PROJECTE DE REFORMA DE PLAÇA TRAFALGAR VISTA DES D’AVINGUDA SANT MORI
FOTO: AMB ( ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA )
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Sanitat Algunes dades
sobre sanitat

Actualitat

RECOLLIDA DE SIGNATURES EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA AL 2010

Parlem de sanitat, 
les llistes d’espera,
desesperants
La realitat actual de la sanitat al barri està marcada
per la manca de Pediatres i Metges de Capçalera, no
hi ha suficients i no s’ha previst cobrir un nombre 
important de jubilacions, i les llistes d’espera per a
les visites a l’assistència primària han augmentat de
manera indignant.

Per cadascun de nosaltres la nostra
malaltia és la més greu, i en una situa-
ció de desatenció amb llistes d'esperes
inaudites i col·lapse dels nostres CAPS,
podem arribar a la desesperació i per-
dre les formes, però la solució no està a
pressionar i inclús arribar a l'agressió i
els insults als treballadors i treballado-
res dels serveis sanitaris, que pateixen
també en primera persona la manca de
recursos i personal. És la cooperació
entre la població i els treballadors amb
els mateixos objectius, la que ens fa
aliats comuns, enfront dels responsa-
bles polítics que s'amaguen sota dis-
cursos buits, esceniacacions, taules i
promeses, i sembla que pateixen ma-
laltia crònica d'amnèsia, oblidant la seva
responsabilitat en les polítiques de pri-
vatització que han engegat i la promul-
gació de les majors retallades patides
per la sanitat. L'assistència primària,

greument debilitada a cop de retallades
pressupostàries (la meitat del 25% d'in-
versió sanitària que es recomana i que
s'estableix com a mínim), és el veritable
nucli i fonament del sistema públic sa-
nitari, doncs és l'eix conductor de l'as-
sistència, la familiar i comunitària, la
preventiva, la resolutiva en primera ins-
tància, la que deaneix i determina l'ea-
ciència del sistema de salut, i l'estan
desmantellant. El veïnatge, les entitats,
les associacions de veïns i veïnes, hem
de col·laborar i treballar conjuntament
per sumar esforços en les nostres llui-
tes i reivindicacions. És bàsic que, en la
conjuntura actual de precarització dels
serveis públics, com la sanitat, fem front
comú i aproatem les sinergies també
amb els treballadors i treballadores de
la sanitat. Cooperar, associar-se i lluitar
pel barri també proporciona salut als
veïns i veïnes.

Al districte hi ha uns 6600..000000  uussuuaarriiss
atesos per tres CAP.

La llista d’espera és de 2233  ddiieess  ddee  mmiitt--
jjaannaa per al metge de família i d’un mes
per a especialistes urgents. LL’’eessppeerraa
ssee  ssiittuuaa  eenn  33,,44  mmeessooss per a la deriva-
ció a especialistes no urgents.

El CAP de la Salut nnoo  ttéé  ppeeddiiaattrreess,,
s’han concentrat tots al CAP GRAN
SOL i nnoommééss  hhii  hhaa  44 per cobrir tot el
barri de la Salut i la part de Lleaà deri-
vada al Gran Sol quan es va dividir res-
pecte de Trafalgar.

EL CAP GRAN SOL era la victòria de
descongestió quan es va construir,
però és una gran mentida sense dota-
ció d’equipaments i professionals. AL
GRAN SOL hi ha 1111  mmeettggeess,, 3 de
baixa, metges en edat de jubilació i perill
de reposició amb noves contracta-
cions per la precarització de l’oferta
per sous precaritzats.

La inversió en atenció primària al pres-
supost de Sanitat nnoo  aarrrriibbaa  aall  2200--2255%%
recomanat com a mínim segons els
estàndards. NNii  ttaallss  ssoollss  aarrrriibbaa  aall  1155%%
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NOMBRE DE VISITES ALS CAPS
(DADES DEL 2016)

GRAN SOL

152.003

181.817

87.121

TRAFALGAR LA SALUT



Ensenyament públic Altres temes sobre
la taula

Actualitat

L'ESCOLA PÚBLICA ES CONTINUA DEFENSANT AMB MOBILITZACIONS, AMB REUNIONS DE TREBALL COORDINADES DES
DE FAMPES, COM LA CELEBRADA A FINALS DE NOVEMBRE AL CEIP JOSEP CARNER. FOTO: LLEFIACTIVA

Tornar a defensar
l’escola pública
Ens toca tornar a defensar una plaça en l’escola
pública en l’àmbit comunitari de referència en un
edifici digne
En la darrera assemblea de FAMPAS
(Federació d'Associació de Pares i
Mares) dels centres de Badalona que es
va celebrar el dimarts 27 de novembre
a l'escola Josep Carner, lamentàvem
que en comptes d'estar dissenyant
nous projectes per millorar la qualitat de
l'ensenyament públic ens estem dedi-
cant a lluitar perquè els nostres alls i a-
lles disposin d'una plaça escolar, ben
dotada de professorat i a poder ser en
un ediaci en condicions en el barri en el
qual el nen, la nena, el jove s'està des-
envolupant en el seu àmbit comunitari
de referència. Un tema tan bàsic que fa
anys que està en crisi a la ciutat per la
manca d'execució de noves construc-
cions i per la manca de voluntat per re-
pensar el mapa escolar. Malgrat les
pressions del moviment de pares i
mares durant anys i anys amb l'exposi-
ció clara de les estadístiques i les previ-
sions de població i amb els fets que
s'estan repetint, malauradament, cada
campanya escolar de matriculació i es-
colarització, la situació no millora. Al
contrari, empitjora. Si bé al territori no
estem patint la falta de noves construc-
cions pel que fa a nous ediacis com

està passant amb altres zones com a
l'escola Badalona Port, el Ventura Gas-
sol, l'institut La Riera, la promesa de la
nova escola a Montigalà... el que s'ha
detectat al territori està més vinculat al
mapa escolar. El districte de Lleaà i de la
Salut conformen una única zona esco-
lar com a referència per a l'assignació
de places entre primària i secundària
amb conbictes que posen en crisi
aquesta divisió. En el sentit que es pot
assignar a secundària una nena del
Pere de Tera cap a l'institut Eugeni
d'Ors quan té el Júlia Minguell a tir de
pedra. El debat i la solució s'ha d'esta-
blir sense estigmatitzar centres, sinó
equiparant zones, valorant distàncies,
centres de referència i treball comuni-
tari. Per entomar aquest tema, i molts
d'altres, amb visió de ciutat, i també per
zones, FAMPAS programa una jornada
de treball el dia 19 de gener a l'Escola
Llibertat. Des del territori, concretament
des de l'AVV de Sant Antoni farem una
jornada de treball previ en el territori per
rebexionar prèviament, presentar alter-
natives i propostes a l'assemblea i con-
sensuar-les com a ciutat per defensar
davant de l'administració.

Manteniment
Per sort en la reunió al Josep Carner
no vam passar fred. Però la mateixa
jornada coneixíem que escoles com el
Rafael Alberti i l'Antoni Botey ( i en total
ans a cinc centres ) no disposaven/dis-
posen de calefacció. La falta de man-
teniment per reposar i mantenir les
instal·lacions i la falta d'oacials d'oaci
provoca aquestes situacions insoste-
nibles. A més, sense manteniment el
deteriorament s'accelera. N'estarem
pendents.

Camins escolars
Després de l'entrada en funciona-
ment de dos camins en la zona cen-
tre, el següent territori a entomar és
Llefià. Està aprovat en tots els con-
sells escolars de la zona. A més de la
utilitat del camí en temes de segure-
tat, mobilitat, convivència... la feina
prèvia del disseny dóna molta infor-
mació interessant dels alumnes. In-
sistirem perquè es comenci aquesta
feina. De fet, des de l'AMPA i l'institut
Júlia Minguell es fan les primeres pas-
ses perquè ni tan sols en la canto-
nada amb Rambla Solidaritat/Niça hi
ha el senyal que marca que és zona
escolar.

Recursos
La reposició de personal eliminat per
les retallades és clau, especialment
en algunes especialitats com les llen-
gües. L’AMPA del Rafael Casanova
comparteix que Ensenyament ha pro-
posat la informatització de les aules
amb tauletes i portàtils sense dotar
de prou recursos econòmics i perso-
nals. En general, cal pressionar i
donar suport a les direccions dels
centres per com a mínim anar recu-
perant els equips i sumar nous recur-
sos per atendre en condicions la
diversificació que hi ha en el nostre
territori, clau per a la no estigmatitza-
ció d’alguns centres.
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Noves tecnologiesActualitat

Millorar la mobilitat de les persones
al barri amb les TIC
Llefià és un barri complicat pels veïns i veïnes amb dificultats de mobilitat. Hi
ha pendents, escales, voreres estretes i amb obstacles, passos de vianants
impracticables, equipaments i comerços no accessibles, etc... Per les persones
que fan el seu dia a dia o s'apropen al barri és important tenir informació sobre
quins llocs són accessibles i quins obstacles hi ha que dificultin la seva mobilitat.

er millorar l’accessibilitat al
barri ens cal informació. Dife-
rents entitats com Llea@Net,
l’AVV Sant Antoni i Deixem

de ser Invisibles, juntament amb veïns i
veïnes, van portar a terme l’activitat En-
roda’t, una iniciativa consistent en pas-
sejades pel barri amb veïns amb
mobilitat reduïda en cadira de rodes,
que han anat apuntant dades sobre l’ac-
cessibilitat dels carrers i establiments, i
amb aquestes dades es va iniciar la re-
alització d’un mapa col·laboratiu amb in-
formació sobre l'accessibilitat del barri,
que podeu consultar a hhttttpp::////aacccceessssiibbii--
lliittaatt..lllleeaaaa..oorrgg . Trobareu les voreres, obs-
tacles i passos de vianants inaccessibles
per exemple amb cotxets de nens, amb
cadira de rodes, per a persones invi-
dents i el tipus d'accessibilitat dels esta-
bliments del barri. Properament en
aquest web, també es podran fer rutes
accessibles.

Entre tots i totes podem aportar dades i
col·laborar en la recollida d’informació i

passar una bona estona, caminant i ob-
servant el barri, aquesta informació es
pot recollir fàcilment amb l'aplicació per
mòbil SSttrreeeettCCoommpplleettee  ( disponible per
Android). Només cal enregistrar-se al
web hhttttppss::////ooppeennssttrreeeettmmaapp..oorrgg i fer ser-
vir aquest compte a l'aplicació Street-
Complete, que ens podem descarregar
al mòbil.

Amb SSttrreeeettCCoommpplleettee d’una manera di-
vertida, podem anar responent les pre-
guntes sobre accessibilitat del lloc on
ens trobem, podem trobar preguntes
sobre l'accés amb cadira de rodes, els
tipus de passos de vianants, sobre el
paviment tàctil a parades de bus, il·lumi-
nació d'un carrer, tipus de carrils bici i
moltes coses més.

Totes les dades recollides són dades
obertes i pot fer-les servir qualsevol per-
sona, entitat o aplicació.

Semblant a StreetComplete també exis-
teix l'aplicació WWhheeeellmmaapp (per iOS i An-
droid) on es poden introduir dades de

manera especialitzada en l’àmbit de les
cadires de rodes.

Qualsevol veí o veïna pot col·laborar i
posar el seu granet de sorra en la mi-
llora de la mobilitat a l’espai públic del
barri. I si necessiteu suport, mitjançant
LLlleeaa@@NNeett  XXaarrxxaa  CCiiuuttaaddaannaa podreu re-
soldre dubtes i participar en tallers d’ús
d’aquestes eines TIC. 

Més informació, els divendres de 19h a
21h al TTeelleecceennttrree  ccoommuunniittaarrii  ddee  LLlleeaaàà, 
C/ Europa 14 ent 1, o per correu elec-
trònic a lllleeaaaa@@lllleeaaaa..oorrgg

P

IMATGE DE L’APP STREET COMPLETE I EL
LOGOTIP
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Els bots són petits programaris
que fan tasques automàtiques
per a nosaltres, descobrim al-

guns dels bots més curiosos i útils per a una de les
eines de missatgeria instantània per a mòbils més po-
pulars juntament amb el WhatsApp, que és Telegram
(https://web.telegram.org ).

Podeu trobar bots aplicats a multituds d’àmbits del nos-
tre dia a dia, des del següent enllaç: bboottlliisstt..ccoo//ppllaattffoorrmmss//tteelleeggrraamm
trobareu una llista extensa de bots agrupats i ordenats per cate-
gories d’entreteniment, educació, turisme, compres, notícies... 

Aquí teniu un petit tast de bots per a iniciar-vos en el seu ús:

@@MMiiTTrraacckkiinnggBBoott ,facilita el seguiment dels paquets de les com-
pres que realitzem per internet i que ens han d’arribar a casa,
aquest bot farà la feina d’anar consultant l’estat de l’enviament.

@@PPoollllBBoott ,facilita la posada en marxa d’enquestes i votacions en

els grups de Telegram, quantes vegades no ens posem d’acord en
el dia d’una trobada, reunió?

@@WWeeaatthheerrBBoott ,ens informarà de la previsió meteorològica, en el mo-
ment o a dies vista, allà on l’indiquem o bé a l’ubicació on ens trobem.

@@mmiittuuppbboott , amb aquest bot podrem crear i compartir trobades en
els grups de Telegram, deanint el lloc, l’hora i saber els que han
conarmat la seva assistència.

@@ssttoorreebboott , aquest bot us ajudarà a descobrir i cercar inanitats d’al-
tres bots ordenats per categories, el més emprats, els més nous.

Per a poder invocar e interaccionar amb aquests bots dintre de la
plataforma de missatgeria Telegram, podem posar @ i el nom del
bot que volem emprar en el cercador de Telegram, seleccionar-
lo i el mateix bot ens anirà guiant en el seu ús. 

Si us animeu, també podreu crear els vostres propis bots amb el
creador de bots anomenat @@BBoottFFaatthheerr i amb algun coneixement
de programació o amb l’ajuda d’altres bots i manuals.

Un robot que parla
en el teu mòbil
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Miremos un ejemplo:

(Hombre en una farmacia): Va alguien
a pedir ayuda a los trabajadores, un
señor mayor, muy necesitado, pero no
le dieron nada. Mientras, él se dio
cuenta de que los extranjeros sí que
recibían. Entonces, se puso un tur-
bante, se pegó unos pelos en la cara
y volvió donde los trabajadores socia-
les, haciendo bu-bu-bu, bu-bu-bu,
como si hablará en árabe. Y esta vez
consiguió recibir la ayuda.

Este rumor ha ido reproduciéndose
con persistencia, puesto que un año
más tarde lo oí por otra fuente, pero
como si fuera algo que acababa de
suceder. Parece que es una versión

terminal del mismo rumor, dado que
ha circulado durante mucho tiempo
sin modiacaciones. Un caso distinto
que ilustra otro funcionamiento del
mecanismo de la rumorología es lo de
un coche calcinado en la Avenida Sant
Antoni de Llefía en Badalona. La
quema del coche se ha atribuido, por
lógica estereotípica (“ellos son delin-
cuentes” – “es una acto de delincuen-
cia” – “lo cometieron ellos”: he aquí la
fórmula del falso silogismo), a los inmi-
grantes rrom. Por otra parte, el coche
se convirtió al cabo de poco en cinco
coches quemados ocupando el mismo
espacio en el mismo tiempo, dado que
cinco personas diferentes pretendían
haber visto allí un coche en llamas. En
este caso, la acentuación sucede me-
diante el cruce repetitivo del mismo

rumor durante su circulación.

Los activistas del antirracismo suelen
comparar el rumor con el virus, por su
capacidad de proliferación y por la di-
acultad de combatirlo. Como aarma
Robert H. Knapp, el rumor expresa
una necesidad emocional de una co-
munidad. Al mismo tiempo, tiende a
reforzar la actitud de la comunidad en
la que se difunde, ya que exige creen-
cia. Yo añadiría que, en cierto sentido,
tiende a crear una comunidad, cohe-
sionando y homogeneizando actitu-
des. De acuerdo con Baumann, no es
la diferencia la que crea la frontera,
sino la frontera crea la diferencia. O
sea, lo diferente, lo extraño, lo repe-
lente, nace dentro de nosotros mis-
mos como atributo del otro.

Rumores
Bashkim ShehuOpinión

Con vistas al brote del racismo, una faceta interesante
del fenómeno es la que consiste en los rumores: son
síntoma y etiología a la vez.

(Tirana, Albania, 1955) 

EEssccrriittoorr  yy  ttrraadduuccttoorr  aallbbaannééss

Representants SOS BEBES ROBADOS
CATALUNYA expliquen la situació dels
processos a Torre Mena 

Exigència de manteniment de Torre
Mena, l’únic edifici patrimonial i seu de
referència d’actes centrals del barri

L'associació SOS BEBÉS ROBADOS CATALUNYA farà
una xerrada informativa el divendres 14 de desembre a
les 18 h en Torre Mena organitzada pel Grup de Dones
de Llefià, amb la col·laboració de la Comissió de Cultura
de Llefià i amb especial suport de Llefi@net. L'acte és
obert a tothom. Hi assistiran la presidenta i la secretària
d'aquesta entitat, Adelina Ruiz i Ana Páez, respectiva-
ment, i comptarà amb una introducció de la problemà-

tica per part de
Rocío Mateos, pre-
sidenta de la Fede-
ració de Dones de
Badalona. Sens
dubte una gran
oportunitat d'apro-
par-nos a una reali-
tat dramàtica i
delictiva a la qual
se li ha de donar
resposta des de la
justícia.

Els darrers episodis d’intensa pluja han posat en evidència
la falta de manteniment de l’ediaci de Torre Mena, l´únic edi-
aci patrimonial de Lleaà, que a més acull activitats molt im-
portants per al foment de la cultura i la igualtat d’oportunitat
com és l’escola d’adults, l’espai de gent gran i on també es
desenvolupen altres actes a demanda de diferents entitats,
com les que convoca la Comissió de Cultura de
Lleaà (integrada per una vintena d’en-
titats de diferent 
tipologia del barri). En
aquest sentit, aquest grup
de treball ha presentat una
instància a l’Ajuntament
perquè programi un pla de
manteniment de l’ediaci de la
Torre Mena i d’altres equipa-
ments com la biblioteca Xavier
Soto, el Teatre Blas Infante o el
poliesportiu de Lleaà. També es
demana formar part de la comis-
sió de seguiment i control d’a-
questes tasques.

LOGOTIP SOS BEBÉS ROBADOS CATALUNYA INSTÀNCIA PRESENTADA AL DISTRICTE 4
PER DIVERSES ENTITATS DE LLEFIÀ
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PESSEBRE VIVENT 
Lloc: Plaça de la Pipa 
Hora: 18.00h
Es manté la tradició de represen-
tar les escenes del pessebre a
càrrec de l’AMPA del Pere de Tera.
Activitat oberta 

CONTE I CRIDA... PERQUÈ ELS
REIS VÉNEN!
Lloc: Biblioteca Xavier Soto, 
C. Mart, 2-10
Hora: 18.00h
Narració del conte El fanalet d’en
Tasi i Crida als Reis, amb cançons
tradicionals de Nadal amb Dolors
Sabater. Amb la col·laboració de
Soca-rel, l’Obrador de la Riera i
l’A-plec, didàctica del plegat.
Adreçat a infants a partir de 3
anys i públic familiar. Els menors
de 8 anys han de venir acompan-
yats d’un adult. Activitat oberta.

CAGA TIÓ I TALLERS DE NADAL
Lloc: C. Pérez Galdós / C. Europa
Hora: 17.00h
L’AVV Sant Antoni lidera la promoció
i el foment de la tradició del cagatió
amb el suport de les AMPES de les
escoles Antoni Botey, Pere de Tera,
Rafael Casanona i de l’institut Júlia
Minguell que ofertaran tallers de
Nadal. Activitat oberta.

CAVALCADA REIS ST. JOAN LLEFIÀ ALT
Lloc: Carrers Sant Joan de Llefià Alt 
Hora: 17.00h
L’AVV Sant Joan de Llefià organitza
una cavalcada dels Reis de l’Orient
pels principals carrers del barri.

CAVALCADA REIS CIUTAT
Lloc: Rbla. Solidaritat-Av.Marquès de
Sant Mori
Hora: 18.30h
El seguici i la cavalcada dels Reis
Mags de la ciutat, organitzada per
l’Ajuntament, té el seu punt de par-
tida a la Rambla Solidaritat, i gira
per l’Av Pius XII per recórrer l’avin-
guda de Sant Mori fins a enllaçar
amb el barri de la Salut. 

DISSENYA AMB FILFERRO I SURO
Lloc: Biblioteca Xavier Soto, 
C. Mart, 2-10
Hora: 18.00h
Taller artístic de dues sessions per
crear figures de Nadal amb filferro
i suro. A càrrec de Miquel Navarro.
Adreçat a infants de 10 a 14 anys.
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 
Tel. 93 383 29 70 
i/o b.badalona.lle@diba.cat

TALLER CONSTRUCCIÓ FANALETS
Lloc: Biblioteca Xavier Soto, 
C. Mart, 2-10
Hora: 18.00h.
Activitat  de plàstica on els parti-
cipants faran amb un monitor el
seu fanalet per a anar a esperar i
il·luminar l'arribada dels Reis
Mags. A càrrec de Joan Giralt.
Amb la col·laboració de Soca-rel,
l’Obrador de la Riera i l’A-plec, di-
dàctica del plegat. Adreçat a in-
fants de 4 a 12 anys. Els menors
de 8 anys han de venir acompan-
yats d’un adult. Cal inscripció
prèvia. Places limitades. 
Tel. 93 383 29 70 
i/o b.badalona.lle@diba.cat

RUA DE CARNESTOLTES A LLEFIÀ
Lloc: Per concretar
Hora: 17 h
Com cada any se celebrarà la rua
de Carnestoltes de ciutat a Llefià.
No us la perdeu!!!

CALÇOTADA POPULAR
Lloc: Plaça Trafalgar
Hora: 11 h
Calçotada popular amb actuacions
de diverses entitats del barri.
També es lliurarà el premi del con-
curs fotogràfic de la Rua de 
Carnestoltes 2019.


