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18 anys

LES OBRES AVANCEN pàg 10

Més queixes veïnals
pel disseny del nou parc
de la Colònia Castells

A FONS pàgs 8 i 9

Edificis decadents: un mal
estructural a la metròpoli

BÀSQUET pàg 20

Conesa: “Jugar a tenis al 
CE Laietà em va servir molt”

Les Corts vol que s’allargui 
elmetro a ZonaUniversitària

El regidor Joan Ramon Riera assegura que és clau ampliar la línia L3 per la futura arribada de l’Hospital Clínic pàg 10

COMERÇ pàg 18

Ballarín: “És el millor
moment per tancar aquest
cicle com a regidora”
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Justícia històrica
L’activista Carme Claramunt ja té un espai a les Corts pàg 10

NOUS TALENTS pàg 3

Batalles de cançons: 
un fenomen viral a l’Estat
impulsat des de Barcelona
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Viure de l’art mai ha estat fàcil i
del rap en concret, tampoc. Ens
podem imaginar persones can-
tant als vagons del metro o del
tren, improvisant i rapejant amb
estímuls del mateix vagó. Són es-
pais, potser, hostils tant pel can-
tant com pel públic, que molt so-
vint se sent incòmode. Encara hi
ha persones que canten al metro,
però no es tracta d’un fenomen
que tampoc vagi a l’alça. Des de
fa dos anys, però, ha aparegut un
espai on l’artista d’aquest gènere
pot mostrar les seves cançons en
un entorn on el públic l’escolta i
se sent còmode.
Es tracta d’un projecte nascut

de la comunicació actual a través
de les xarxes. Una iniciativa on
una persona lluita perquè qual-
sevol  pugui mostrar el seu talent
i pugui impulsar la seva carrera.
Tot allunyat de qualsevol interès
lligat al món de les agències de re-
presentació o de l’estil de pro-
moció tradicional. Tot això exis-
teix a Barcelona. Es tracta d’un
moviment musical entorn del
Hip Hop concentrat al Parc de
l’Espanya Industrial, a Sants.
Parlem del projecte que impulsa
Batallas De Promesas (BDP) amb
les batalles de cançons. 

BATALLES DE CANÇONS?
BDP és una iniciativa que vol im-
pulsar nous artistes de l’escena un-
derground–aquella que no és co-
neguda–. Així ho defineix el crea-
dor de l’organització, Alejandro
Casajuana ‘Jano’. El que busca, re-
marca, és “ajudar l’artista que no
té diners i un pressupost per pro-
mocionar la seva música”.
Però com ho fa? BDP té un

canal de Youtube, una pàgina
d’Instagram i de Twitter on dis-

tribueix el seu contingut: les ba-
talles de cançons que organitza.
I què són les batalles de can-

çons? És un esdeveniment que va
néixer arran de la pandèmia on jo-
ves talents feien una competició
cantant les seves cançons i un ju-
rat vota la que més els hi agrada-
va –amb uns paràmetres el mà-
xim d’objectius possible–. Tot
plegat en un format d’eliminatò-
ria. Una de les primeres crítiques
que van rebre va ser que la músi-
ca és un art subjectiu i que con-
vertir-ho en una competició no era
una bona idea. El que va fer BDP
va ser escoltar els crítics, acotar els
criteris a l’hora d’escollir un gua-
nyador i deixar clar que sempre
volen “difondre cultura i talent”.
Quan en ‘Jano’ explica que vo-

len donar oportunitats als artis-
tes és perquè, després de molta
feina, el seu espai té molta visi-
bilitat de cara al gran públic. I és

que a YouTube tenen 324.000
subscriptors i milions de visua-
litzacions i a Instagram 124.000
seguidors. Són els seus dos canals
principals pels quals distribueix
el seu contingut i on aconsegueix
que es facin virals els vídeos. De
fet, el darrer any i mig moltes de
les cançons que s’han viralitzat a
esdeveniments organitzats per
BDP han estat vídeos que pàgines
especialitzades en aquest con-
tingut han penjat sense el permís
d’en ‘Jano’. “Jo he treballat per-
què el projecte em donés fruits,
però és probable que n’estigui do-
nant més dels que esperava”,
afirma. I és que el projecte de les
batalles de cançons ja no només
existeix a Barcelona.
Urban Roosters, l’empresa i

organització de batalles impro-
visades més gran de l’Estat –el
seu equivalent seria la Lliga Pro-
fessional de Futbol–, ha invertit

en la marca de BDP i els ha fi-
nançat una gira per 16 ciutats
d’Espanya. “És una experiència
única que em permet imaginar
que arribarem molt més lluny si
treballem bé”, afirma en ‘Jano’.

CAS EN PRIMERA PERSONA
En Mario Gómez, àlies Mario
Los Códigos, té 23 anys i és un
dels artistes que més s’ha bene-
ficiat de l’impuls que li ha donat
BDP. Participa en les batalles de
cançons des de gairebé la prime-
ra edició i ha aconseguit fer-se un
nom en l’escena underground.
“Tota una generació d’artistes
som coneguts gràcies a BDP”, diu.
El jove raper afirma que a l’i-

nici no el va seduir el format de les
batalles de cançons perquè creia
que no es poden valorar. Però de
seguida es va adonar que era un
format molt explotable i que ja ge-
nerava expectació: “Quan veus

que allò ‘explota’ penses: ostres
que tontoque no volgués partici-
par-hi per si em jutjaven, si al fi-
nal encara que perdis a la prime-
ra ja tens opcions de fer-te viral o
que algú connecti amb tu”.
Actualment, Mario Los Códi-

gos té més de 51.000 oients men-
suals a Spotify i la seva cançó més
famosa és NorthFace, que entre
aquesta plataforma i YouTube té
més d’un milió de visites. De fet,
ha aconseguit que tothom se sà-
piga la seva cançó allà on com-
peteix. “NorthFace, AirForce,
Chandal”, diu la tornada. Sobre
els números, Gómez afirma que
tot és gràcies a en ‘Jano’ i el seu
projecte: “BDP és un trampolí per
donar-nos visibilitat i tot el que
estic generant és gràcies a ell”. 
I encara que tot és un procés,

ja està fent concerts, setmana si,
setmana no, i ja té un mànager
que l’ajuda a buscar-ne més.  

Un trampolí a la vidad’artista
» Les batalles de cançons s’han convertit en un fenomen viral a tot l’Estat impulsat des de Barcelona

» Batallas De Promesas és l’organització que s’encarrega d’aplegar centenars de joves a cantar

En Mario Gómez, àlies Mario Los Códigos, és un dels artistes que ha impulsat la seva carrera gràcies a les batalles de cançons. Foto cedida

Guillem Francàs
BARCELONA
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Almeida és sinònim d’espectacle. Fa poc, ha protagonitzat 
un nou vídeo hilarant durant la visita a un pavelló de

gimnàstica artística. Hi apareix saltant en un llit elàstic i acaba
atrapat en una piscina de goma-escuma i perdent-hi les ulleres.

Que et posin una multa no és agradable, però que te’n
posin quatre en menys de vint minuts ja treu de

polleguera. És el que li va passar a la Noemí, que ha dit al
diari Araque els Mossos van “abusar de la seva autoritat”.

Què faries si et toqués la loteria? En Luke Pittard, que va
guanyar 1,6 milions d’euros gràcies a la loteria britànica, es

va comprar una casa i se’n va anar de vacances. Després va
tornar a treballar al McDonald’s. Enyorava els companys.

Ala motxilla de l’escola tots havíem guardat coses
durant més temps del necessari. Ara, un repartidor de

menjar del Perú ens ha superat a tots: duia a la motxilla
una mòmia d’entre 600 i 800 anys d’antiguitat.

LA FOTOThe Academy

La lupa

Fa uns dies, a la presentació del darrer pre-
mi Sant Jordi a Badalona, Les nostres ma-
res, va sorgir l'expressió la inconsciència
de privilegi. La inconsciència de privile-

gi per part de la humanitat masculina, una pedra
de toc a desconstruir. La força del sintagma vin-
dria a ser com la de les ulleres liles o el #metoo,
que fa uns anys va ajudar al descobriment pro-
pioceptiu de moltes dones envers els masclismes
que les travessen. Paraules poderoses que ens po-
den canviar la vida. Perquè es poden haver igno-
rat coses essencials durant dècades per no saber-
les veure o no tenir consciència de la necessitat de
fer-ho. Però un cop són descobertes, ja mai més
es deixen de poder mirar. Aquest és el poder del
feminisme combatiu que va fent caure, una rere
l'altra, totes les capes d'engrut que distorsionen
la mirada. I malgrat que molts homes no han es-
tat capaços, encara, de descobrir-se en els sòlids
privilegis del patriarcat, la resistència a perdre'ls
sacseja i reubica. Només hi ha dues possibilitats:
sumar a la transformació feminista o ancorar-se
al resistencialisme reaccionari. I ja se sap, l'opció
reaccionària és atiada ferotgement per l'extrema
dreta. Però no només. Aquests dies a Badalona
hem assistit a un pervers exercici d'odi transfò-
bic disfressat de llibertat d'expressió en una pre-
sentació de llibre, per sort fallida. Impressiona
veure dones que es consideren feministes i que de-
fensen els drets de les dones sumant a l'odi con-
tra les persones transgènere. És la mateixa in-
consciència de privilegi que es transmet en cadena,
baula a baula, contra les més afeblides.

No volem ser princeses, volem ser alcaldesses
és una altra d'aquelles expressions que fan can-
viar mirades i consciències. Com totes les nenes
de la meva generació, segurament vaig rebre

molts inputs per fer-me somiar en ser princesa.
L'esquema de l'amor romàntic, del príncep que
rescata i de la dona que espera ser rescatada, sem-
pre en rol d'inferioritat, s'inoculava en aquell tar-
dofranquisme de lluites feministes que ens obrien
els ulls i ens mobilitzaven per reivindicar la igu-
altat. Es van assolir alguns drets, sí. Però el
marc de desigualtat i domini patriarcal continuava
sent el mateix. Ni jo ni moltes nenes de la meva
generació ens havíem plantejat mai ser alcaldes-
ses ni assumir altres responsabilitats relaciona-
des amb liderar, administrar i accedir al poder.
Està més que demostrada la influència dels mis-

satges implícits als contes, la influència dels per-
sonatges i els seus rols, i la diferència d'expecta-
tives segons el gènere que es transmet en cada
gest, conversa i tracte durant la criança i en
créixer, a casa, a l'escola, al carrer, als mitjans i
a les xarxes.
La invisibilització dels referents dones i els es-

tereotips de gènere en tots els àmbits professio-
nals –també en el polític– i en l'assumpció de les
cures que sostenen la vida han viatjat fins al se-
gle XXI de bracet amb les desigualtats salarials,
la violència i el maltractament, els assassinats i
els abusos. Per això, aquesta contraposició lèxi-
ca és una síntesi de quin és un dels reptes més im-
portants que tenim al davant. Si no canvia el sis-
tema de cures ni l'androcentrisme imperant,

encara ara qualsevol aspiració manté les dones en
desigualtat de condicions, sempre. Per això el fe-
minisme combatiu és imprescindible, i és un re-
gal per a totis.
Badalona va introduir per primera vegada el

feminisme a l'Ajuntament i a les polítiques pú-
bliques a partir del govern que, el 2015, vaig te-
nir l'orgull de liderar com a alcaldessa. Molts ajun-
taments del canvi d'aquell mandat vam introdu-
ir una forta empremta feminista, com a innova-
ció transcendent respecte de les clàssiques i ob-
soletes polítiques d'igualtat i de tots els àmbits de
les polítiques públiques. El Pla Estratègic Femi-
nista que vam impulsar ha representat un abans
i un després que, malgrat que en els darrers anys
no s'ha desenvolupat prou, continua marcant el
camí a seguir. Antigament, s'havien desenvolupat
programes d'igualtat i activitats adreçades a les do-
nes, però la irrupció del Partit Popular el 2011 va
liquidar-ho tot. L'albiolisme es va carregar el cir-
cuit de prevenció i detecció de les violències
contra les dones, el SIAD, la regidoria de la
Dona, el Consell de participació... I per no haver-
hi no hi havia ni Pla d'Igualtat de les treballado-
res i treballadors, ni Pla LGTBIQ+, ni plans de co-
educació, ni... Només Dona i Gent Gran de Cul-
tura mantenia programació formativa. Afortu-
nadament, el Pla Estratègic Feminista va suposar
una revolució transversal, i si bé les traves per dur
a termes la modernització i professionalització de
l'Ajuntament no van facilitar disposar immedia-
tament de l'estructura necessària per desenvolu-
par-lo sencer, aquell breu trienni innovador con-
tinua sent una brúixola de rumb imprescindible. 

Pocs minuts abans del termini per lliurar l'ar-
ticle m'arriba l'horror de la violació infantil al
Màgic. Consternació, suport i compromís.

Anem fent caure, una rere l'altra,
totes les capes d'engrut que

distorsionen la mirada

per Dolors Sabater

Princeses o alcaldesses
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Jordi Alastrue busca el seu temps1

2
L’històric Esplai Olivera Rodona 
reclama un lloc fix

Primeres passes per 
a repensar els jardins Bacardí

L’Eix Sants-Les Corts organitza 
un sopar pel 8M

Barcelona aprova definitivament 
la ‘Taxa Amazon’

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Les Corts no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

A les xarxes

@mroblir: És impossible demanar a Ma-
nel que continuïn quan ens hem passat 12
anys dient a la mínima: “Tan bo és insistir
com saber-se retirar”.

@maticatradio: Sala-i-Martin, sobre la fa-
llida del Silicon Valley Bank: “És difícil que
es reprodueixi en altres llocs. El que ha
causat aquesta fallida és un pànic bancari”.

#SiliconValleyBank

@jofrellombart: Entre l’Operació Catalu-
nya i el Cas Negreira, oi que no sabeu en
quin dels dos el govern espanyol s’ha per-
sonat com a acusació? Exacte.

#CasNegreira #ManelS’Atura

La clau

Cada cop és més difícil per
a les famílies arribar a final
de mes. I és que, malau-

radament, l’increment de preus
en els productes més bàsics fa que
omplir la cistella de la compra si-
gui cada vegada més complicat.
Han pujat tant els productes

més necessaris com els combus-
tibles, l’aigua, el gas o fins i tot l’e-
lectricitat, fet, aquest últim, que
obliga moltes llars a haver d’a-
pagar la calefacció perquè no po-
den afrontar els rebuts que arri-
ben a final de mes.
A tot això s’hi afegeix l’incre-

ment de les hipoteques, de més de
300 euros de mitjana, o també
l’augment dels lloguers.
Mentre passa tot això, veiem

com els governs no hi posen so-
lucions perquè la gent pugui viu-

re amb certa dignitat. Els sala-
ris no creixen al mateix ritme
que l’increment de preus i les
pensions són insuficients, es-
pecialment les més baixes, els
receptors de les quals no tenen
capacitat d’afrontar aquesta
voracitat de preus.
Ara és el moment de fer po-

lítiques de veritat que posin
les persones al centre de les me-
sures i de les accions de les ad-
ministracions. No pot ser que
governs com el de Castelldefels
(PSC, ERC i Junts) es gastin
prop d’11 milions d’euros per fer

un nou carril bici que no fa ser-
vir ningú quan hi ha tanta gent
a la ciutat que no pot pagar ni
tan sols el rebut dels submi-
nistraments de casa seva.
És necessari un canvi, que

comença el pròxim 28 de maig
amb les eleccions municipals i
que continuarà a finals d’any
amb les eleccions generals. Vo-
lem governs que estiguin al
peu del canó treballant amb la
gent, amb solucions, i que es
preocupin per tots els que tenen
dificultats. El canvi és possible
i entre tots el farem realitat.
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Arribar a final de mes
per Manuel Reyes (PP Barcelona)

Els semàfors

L’Associació de Veïns de les Corts,
amb Adela Agelet al capdavant,
continua denunciant la situació

de la Colònia Castells. D’una
banda, recorda que encara 

hi ha veïns pendents de
reallotjament; de l’altra, que el

projecte del parc no els convenç. 
pàgina 10AV les Corts

El Districte de les Corts 
ha dedicat uns jardins a Carme

Claramunt, la primera dona
afusellada al Camp de la Bota

pel règim franquista. 
La inauguració de la placa 
es va fer divendres passat, 
dos dies després del 8M. 

pàgina 10Districte

Barcelona va acollir el passat 
7 de març la primera Jornada

Internacional de Comerç
Emblemàtic en ciutats

europees, fruit de la flamant
aliança municipal entre la

capital catalana i París, 
Roma i Lisboa. 

pàgina 18Ajuntament
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COMUNICACIÓ4Líniava assolir
al mes de febrer una audiència de
154.305 usuaris únics i 236.466
pàgines vistes, segons OJDinte-
ractiva. És la xifra auditada més
alta aconseguida per Línia, del
Grup Comunicació 21, i fixa el
rumb d’un creixement sostingut
amb l’objectiu de superar els
250.000 usuaris únics mensuals
al llarg d’aquest any 2023.

Es tracta de lectors metro-
politans, clarament definits, i
d’una publicació local en xarxa
i no nadiua digital, ja que tam-
bé disposa de 20 edicions ter-
ritorials en paper.
Segons el rànquing que fa-

cilita l’auditoria d’OJDinterac-
tiva de les publicacions en català
més llegides, Línia ja és el quart
mitjà no nadiu digital a l’àrea

metropolitana, després de l’Ara,
El Periódico i El Punt Avui,

tots ells diaris generalistes, d’a-
bast nacional i de pagament. 
En el rànquing general a Bar-

celona ciutat i entorn metropo-
lità (primera corona), Líniaocu-
pa la sisena posició (la vuitena si
hi incloem els audiovisuals RAC1
i betevé) i estaria entre els 20
més llegits de tota Catalunya.
El director editorial de Línia,

Arnau Nadeu, fa una valoració

positiva d’aquestes xifres. “Cui-
dem molt el perfil de l’audiència,
el target i els continguts; no fem
cap concessió a la informació ba-
nal ni volem créixer a qualsevol
preu”, apunta. “Per a Línia és es-
sencial preservar els lectors in-
formats, exigents i metropoli-
tans, els quals donen sentit al
nostre periodisme igualment
exigent i metropolità”, conclou.

Línia supera els 154.000 
lectorsmetropolitans mensuals

Comunicació

236.466
pàgines vistes
va registrar al mes
de febrer Línia, segons
OJDinteractiva



| 8

línialescorts.cat 15 de març del 2023 El reportatge del mes

Sembla tret d’una pel·lícu-
la. Quan algú veu per dins
l’edifici Venus per prime-
ra vegada, es queda en

xoc. Les entrades són fosques, a la
porteria hi ha bústies atrotinades,
inservibles, i Correus té problemes
per deixar-hi les cartes. Les esca-
les ennegrides del replà de l’en-
trada estan il·luminades amb un
focus d’obra que amb prou feines
deixa entreveure què hi ha al pri-
mer pis. Als patis de llum s’hi acu-
mula l’aigua que cau per les parets,
que es filtra pels baixants trencats.
És com si l’edifici plorés. 
Aquest bloc, situat al barri de

la Mina de Sant Adrià de Besòs,
sembla sortit d’una pel·lícula, sí.
Encara que l’afirmació podria en-
tomar-se com una exageració, no
està lluny de la realitat. L’any
2020, Netflix va rodar-hi Cen-
tauro, un thriller d’acció sobre
drogues i curses de motos. Ho re-
corda Paqui Jiménez, una veïna del
bloc que té un bar davant la mola
de ciment i que des de fa anys s’ha
convertit en una de les veus més re-
ivindicatives pel que fa a la demo-
lició de l’edifici i al posterior re-
allotjament del veïnat, que es de-
mana des del 2002 i que hauria
d’arribar en un futur pròxim.
“Netflix va venir a gravar aquí i a
canvi ens va posar bústies noves a
algunes de les porteries”, relata. La
història té un punt al·legòric: allà
on els governs no arriben hi està
entrant l’economia de plataforma. 
La Paqui fa un tour per l’edi-

fici i a cada poques passes s’atura
per mostrar un nou desperfecte.
“Aquí s’ha anat posant pegat so-
bre pegat”, lamenta. Al carrer, la
cosa no canvia. “A la nit surten les
rates de la biblioteca que hi ha aquí
davant”, explica la Paqui, tot de-
mostrant que un article pot can-
viar el significat d’una frase. No hi
ha una llamborda posada al seu
lloc, i caminar, sobretot per a la
gent gran, és una activitat de risc.  
L’edifici Venus no és l’únic a

Sant Adrià que viu una situació si-
milar. Certament, en aquest bloc
s’acumulen altres problemàtiques
de caràcter social. Amb tot, és la
punta de l’iceberg d’una proble-
màtica que en pocs anys podria es-
tendre’s a tota la metròpoli. Un
problema molt greu que amena-
ça el territori i del qual es parla poc.
Què es farà a la regió amb tots els
edificis que estan en mal estat? 

UN GREU PROBLEMA
Les darreres dades del cens de
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) del 2011 revelen que un de
cada 10 edificis a l’àrea metropo-
litana no està en bon estat. El cens,
que es fa cada dècada, determina
que el cas de Sant Adrià és més im-
pactant que la resta, ja que aquí un
de cada cinc habitatges està en mal
estat. Malgrat tot, altres munici-
pis presenten xifres similars. És el
cas de Badia del Vallès, on el 18%
dels edificis no estan en bon estat,
l’Hospitalet (18%), Barcelona
(14%), Santa Coloma (13%) o Sant
Joan Despí (14%). 
En altres ciutats de la regió, la

situació és ben diferent. A Begues,

Tiana, Santa Coloma de Cervelló
o Sant Just, el percentatge d’edifi-
cis en mal estat no supera el 5%. Es
podria inferir, doncs, que hi ha una
relació entre l’estat dels edificis i la
riquesa, ja que aquests darrers
indrets estan per sobre de la mit-
jana de renda disponible a l’àrea
metropolitana, que se situa en els
25.000 euros. D’altra banda, San-
ta Coloma de Gramenet o Badia es-
tan per sota dels 17.000 euros. No
obstant això, en ciutats de rendes
mitjanes com Barcelona o Sant

Joan Despí, el volum d’edificis en
mal estat està relacionat amb l’e-
xistència de zones empobrides.
És el cas del barri de les Planes

de Sant Joan Despí, on el movi-
ment veïnal fa temps que reclama
la millora dels habitatges. Daniel
Frías, integrant de l’associació de
veïns, assenyala que “els pisos te-
nen molt mala qualitat i no com-
pleixen la normativa d’aïllament”.
En el cas de Barcelona, els habi-
tatges més degradats són en bar-
ris com Ciutat Meridiana, on se-

gons Filiberto Bravo, de l’asso-
ciació de veïns, “hi ha pisos que te-
nen més de 50 anys, que no tenen
aigua ni llum, que estan en estat
ruïnós i que tenen façanes a mig
arreglar”. De la mateixa manera,
Ángel Cordero, d’Acció Raval,
afirma que al centre de Barcelona
hi ha edificis que presenten “da-
nys estructurals clars, com esca-
les deteriorades o fissures a les pa-
rets”. “Hi ha pisos amb portes, in-
tèrfons i bústies trencades i patis
de llum plens de brutícia”, afegeix.

És per tot això que l’integrant
de la Federació d’Associacions
Veïnals de Barcelona (FAVB) Juan
Camilo Ramos sentencia que la
manca de reformes en edificis i pi-
sos a la capital catalana i al terri-
tori metropolità “anirà en augment
i tindrà més impacte en certs con-
textos socials”. 

D’ON PLORA LA CRIATURA?
No hi ha un únic motiu que ex-
pliqui la situació de degradació
dels pisos a la metròpoli. De totes

El bloc Venus, situat a la Mina de Sant Adrià de Besòs, és l’exemple més clar d’edifici en estat de degradació a la metròpoli. Foto: Albert Alexandre

A l’àrea metropolitana de Barcelona, un de cada 10 edificis es troba en mal estat.
En alguns municipis del territori, aquest problema encara és pitjor. Parlem amb

veïns per entendre com són els barris en els quals els habitatges són antics i
defectuosos i radiografiar una situació que en el futur només farà que agreujar-se. 

Edificisdecadents: 
unproblemasilenciós
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n Com en el dilema de l’ou i la galli-
na, si parlem de l’estat dels edificis, cal
fer-se la següent pregunta: la droga
fa que els barris es degradin i els edifi-
cis derivin cap a un estat ruïnós o és
en els indrets amb habitatges més
precaris on s’instal·la la droga? No hi
ha una resposta clara per a aquesta
pregunta. Tot i això, en molts dels bar-
ris on hi ha més pisos en estat defi-
cient també hi veiem aflorar el mercat
il·legal de la droga, amb tots els con-
flictes veïnals que això comporta. “A
la tarda, quan tanca la sala de veni-
punció, els carrers s’omplen de drogo-
dependents”, explica Paqui Jiménez,

de la Mina. Ella, que és veïna del bloc
Venus, diu que a l’edifici hi viuen toxi-
còmans. De fet, fa un temps, al terrat
de l’edifici es va instal·lar un grup de
consumidors. “També hem tingut
problemes de persones que punxa-
ven la llum i, sovint, eren plantacions
de marihuana en pisos”, explica. 
Aquest problema és similar al que

relata Carles Sagués, de la Plataforma
Sant Roc Som Badalona. En aquest
barri, fa un temps es van fer famosos
els talls de llum que patien els veïns.
L’alcalde d’aleshores, Xavier García
Albiol, va responsabilitzar-ne les
plantacions de marihuana que hi ha
al barri, obviant les deficiències de la

xarxa elèctrica. Des de l’oposició es va
atacar el líder del PP dient que els
talls es produïen per la manca d’in-
versions. Per a Sagués, tot suma. “Hi
ha pisos amb plantacions que cal per-
seguir, però el percentatge és ínfim
en comparació amb el de famílies
que punxen la llum per necessitat”,
afirma. “Cal separar-ho, però quan un
lloc està malament, plou sobre mullat
i és fàcil que hi aparegui l’abandona-
ment”, reflexiona. “Per atacar el pro-
blema, és imprescindible afrontar la
realitat: amb ingressos de 400 euros
no es poden assumir les despeses de
l’habitatge”, denuncia. 

El cas del Raval de Barcelona és
potser el més complex d’analitzar, ja
que aquí, segons apunta Ángel Cor-
dero, d’Acció Raval, “hi ha una relació
clara entre edificis en mal estat i
punts de venda de droga”. De fet, els
venedors acostumen a instal·lar-se
en els pisos en pitjor estat. “Creiem
que si els traficants s’hi posen és per-
què la propietat no és on hauria de
ser”, assenyala. Per altra banda, afir-
ma que aquests pisos, que poden te-
nir més de 200 anys, no han viscut
pràcticament cap millora. “Les refor-
mes només les fan grans fons d’inver-
sió en edificis de luxe per a estudiants
estrangers o turistes”, conclou. 

El paper de la droga

maneres, barris com les Planes,
Ciutat Meridiana, Sant Roc o la
Mina comparteixen similituds.
La primera, i més evident, és
l’antiguitat dels immobles. L’a-
llargada ombra del franquisme
també enfosqueix aquesta histò-
ria, ja que sobretot a l’extraradi les
cases es van construir als anys 60,
durant l’anomenada època del
desarrollismo. “Les Planes és un
barri antic que es va construir du-
rant els anys 50 i 60 i on es va es-
pecular sense miraments”, la-
menta Frías. “Molts edificis no
compleixen les mesures d’acces-
sibilitat i, per això, no tenen as-
censor”, diu. A més, explica Frías,
aquests edificis es van alçar “com
bolets”, fora de la llei, i per aquest
motiu tenen deficiències estruc-
turals que fan que “a l’estiu hi faci
molta calor i a l’hivern molt fred”. 
Per la seva banda, Filiberto

Bravo, de Ciutat Meridiana, as-
segura que en habitatges tan vells
com els del seu barri i on la man-
ca de rehabilitació ha estat total “el
temps ha anat passant i la deixa-
desa ha degradat els pisos”. Se-
gons el seu parer, tot això s’ha vist
agreujat per  la crisi immobiliària
derivada del crac econòmic del
2009. “Aquí, una tercera part
dels pisos van ser adquirits pels
bancs, molta gent va haver de

marxar i aquests habitatges van
quedar en els llimbs”, afirma.
“Els bancs no fan res per deixar-
los més decents i sovint no pagu-
en les despeses de comunitat”, de-
nuncia. Tampoc hi ajuda que
moltes famílies ocupin els pisos i
no “puguin pagar per arreglar-los”,
considera.  
Així mateix, Carles Sagués,

de la Plataforma Sant Roc Som
Badalona, explica que molts dels
plans públics per millorar aquest
barri vulnerable es van veure atu-
rats per la crisi. “Durant el tripartit,
hi va haver un projecte de reno-
vació a Sant Roc que més tard es
va parar. La meitat del barri va ser
reallotjat en pisos en bon estat,
però l’altra no”, lamenta. 

LES DERIVADES
Una esquerda, una humitat, la
manca d’ascensor, unes parets
de paper de fumar... Tot té con-
seqüències que afecten la vida
de qui viu en un pis amb aques-
tes problemàtiques. En aquest
sentit, donada la situació de crisi
climàtica actual d’augment de les
temperatures extremes, des de
l’Observatori Metropolità de l’Ha-
bitatge de Barcelona (O-HB) aler-
ten que a la ciutat “hi ha un parc
envellit i vulnerable energètica-
ment”. Segons els seus càlculs, un

Sant Adrià de Besòs,
amb construccions 
com el bloc Venus, 
és l’epicentre dels
edificis en mal estat, 
ja que un de cada cinc
es troba en una 
situació preocupant

87% dels edificis van ser constru-
ïts abans del 1980 i, per tant, “ex-
empts de la primera normativa en
matèria d’eficiència energètica
estatal”. Així, el mal estat dels
edificis es veu reflectit en el preu
de la factura. Dit d’una altra ma-
nera, les llars en pitjors condicions
i que sovint es troben en barris
empobrits tindran més problemes
per pagar l’electricitat o el gas
per escalfar-se o refredar-se. Així,
segons l’O-HB, si no hi ha solu-
cions, “un 25% de les llars”  hau-
ran de destinar “més d’un 10%
dels seus ingressos” a pagar les fac-
tures i, per tant, tindran “risc de
pobresa energètica”. 

MANS A L’OBRA
L’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) no és aliena a aquesta
problemàtica i, per aquest motiu,
està intentant posar-hi solucions.
El passat 10 de febrer anunciava
una inversió provinent dels Fons
Next Generation, que ascendia a
més de 100 milions, per rehabili-
tar 13.000 habitatges. “Els fons mi-
lloraran la vida dels municipis i
dels seus veïns”, celebrava el vice-
president executiu de l’AMB, An-
tonio Balmón, aquell dia.
Per a Juan Camilo Ramos, de

la FAVB, els fons europeus són
“una ajuda, però no seran sufi-

cients, perquè normalment només
van destinats a l’eficiència ener-
gètica”. “No solucionaran el pro-
blema de fons, perquè una reha-
bilitació integral és molt cara”, afe-
geix. Més contundent es mostra
Daniel Frías quan diu que a les
Planes, on el 60% de la població
té més de 65 anys i el 80% dels ha-
bitatges no tenen ascensor, “par-
lar d’eficiència energètica té poc
sentit”. “Ens diuen que els di-
ners es destinaran a aquest tema,
però nosaltres tenim problemes
molt abans que posar plaques
solars”, es queixa. “És com reha-
bilitar la casa per la teulada, per-
què el que és prioritari són els as-
censors”, assevera. 
Sens dubte, la determinació de

l’AMB és necessària i demostra que
l’organisme és conscient d’un pro-
blema poc conegut i prioritari.
Tot i això, la mesura anunciada, en
un territori com el metropolità que
suma 600.000 immobles, no dei-
xa d’entomar-se minsa. Això fa té-
mer el pitjor: davant d’un parc
d’habitatges gegantí que cada any
s’envelleix, poden sorgir nous
Venus? 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Al barri del Raval de
Barcelona hi ha pisos
amb portes, intèrfons 
i bústies trencades,
patis de llum plens de
brutícia i on la manca
de manteniment 
és total

En molts barris amb un parc d'edificis deteriorat 
es detecten punts de venda de droga i pisos 
on es cultiven plantacions de marihuana
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MOBILITAT4El Districte ha re-
clamat allargar la Línia 3 del me-
tro més enllà de Zona Universi-
tària de cara a la futura arriba-
da de l’Hospital Clínic als terre-
nys on ara hi ha el Servei d’Es-
ports de la UB. En concret, de-
mana que l’ampliació arribi fins
a Esplugues i el Baix Llobregat.
El regidor del Districte, Joan

Ramon Riera, va explicar fa
uns dies a betevé que “cal posar-
ho sobre la taula, si no hi és ja”,
i planteja la petició a la Gene-
ralitat. Riera també va assegu-
rar que el consistori estudia to-
tes les afectacions, especial-
ment de mobilitat, que hi hau-
rà un cop l’hospital s’hagi ins-
tal·lat en aquesta zona.
La mobilitat és el factor més

important, segons el regidor,
perquè actualment arribar al
Servei d’Esports de la UB amb
transport públic és complicat.
El fet és que des de la parada de
Zona Universitària hi ha un

trajecte d’uns 15 minuts a peu
fins a l’equipament. L’opció del
tramvia és encara més llunyana
i els autobusos que hi passen
són interurbans.

L’3 ESTRENA TREN
D’altra banda, en paral·lel a
aquesta petició del Districte, ja

circula per l’L3 el primer tren de
la nova sèrie 7000. Aquests nous
trens són més sostenibles i més
accessibles i amb millores en la
digitalització. Progressivament,
s’hi aniran afegint fins a 26 nous
trens que substituiran els de les
sèries 3000 i 2000 que actual-
ment circulen per l’L3.

Les Corts vol allargar l’L3 més enllà de Zona Universitària. Foto: Ajuntament

Les Corts reclama allargar l’L3
més enllà de Zona Universitària

» El Districte vol que que arribi fins a Esplugues i el Baix Llobregat
» Riera ho considera clau per l’arribada de l’Hospital Clínic

HOMENATGE4Carme Clara-
munt i Barot (Roda de Berà
1897 - Sant Adrià de Besòs 1939)
va ser una activista política i va
estar tancada a la Presó de Do-
nes de les Corts. El 27 de març de
1939 es va celebrar un consell de
guerra al Palau de Justícia de
Barcelona que la va condemnar
a mort. El 1939, va ser la primera
dona afusellada al Camp de la
Bota pel règim franquista.
El passat 10 de març a la tar-

da, el Districte li va dedicar uns

jardins amb un acte institucional
de descoberta de la placa com-
memorativa. L’espai es troba
concretament a la cruïlla dels
carrers Joan Güell i Europa, just
al davant del monument de la
Presó de Dones de les Corts.

MÉS NOMS DE DONA AL CARRER
La iniciativa forma part del con-
junt de 16 noms de dona que l’A-
juntament sumarà a tota la ciu-
tat fins a finals de març. I és que
fins ara hi havia 392 dones a la

nomenclatura dels carrers, pla-
ces, interiors d’illa i jardins de la
ciutat, un 8,33% del total
(4.704). Mentre que els homes
representen un 35,41% amb
1.666 espais.
Amb tot, els canvis s’han fet

coincidir amb el mes del Dia In-
ternacional de la Dona (8 de
març) per posar en relleu la im-
portància de feminitzar el no-
menclàtor de la ciutat per com-
pensar l’històric oblit de les do-
nes al mapa de Barcelona.

Recordant Carme Claramunt

La placa, un cop descoberta. Foto: Ajuntament

Veïns de la Colònia Castells,
pendents del reallotjament

URBANISME4El 25 de juliol de
l’any passat, es va fer el sorteig de
divuit habitatges entre els veïns de
la Colònia Castells amb dret a re-
allotjament. Gairebé vuit mesos
després, aquests veïns encara no
han rebut les claus de les seves no-
ves llars, i no saben quan ho faran. 
Així ho denuncia la presiden-

ta de l’Associació de Veïns de les
Corts, Adela Agelet, que recorda
que “els anteriors trasllats es van
fer en un parell de mesos”. Tenint
en compte això, els veïns que es-
tan ara pendents de reallotjament
van empaquetar fa mesos les se-
ves pertinences per a una mudança
que no deixa de posposar-se.

UN PARC QUE NO CONVENÇ
En paral·lel, Agelet torna a posar
damunt la taula el desacord veïnal
amb el disseny del nou parc de la
Colònia Castells. “Els canvis que
vam proposar a l’Ajuntament en
l’última trobada, abans de Nadal,
no han estat acceptats”, critica. El
projecte, doncs, continua avançant
tal com estava. “És una confluèn-
cia de camins, no una zona d’es-
tada”, denuncia Agelet, que creu
que no és adequat per a la gent
gran, el col·lectiu que més farà ser-
vir el parc. En aquest sentit, veu
amb preocupació l’aparició de
bancs de pedra sense respatller a
la zona de les obres.

L’estat actual de les obres del parc de la Colònia Castells. Foto cedida

Urbanisme | Avança la pacificació del carrer Galileu
Les obres per pacificar el carrer Galileu, entre Can Bruixa i l’avinguda Madrid,

continuen avançant. La setmana passada, s’hi van haver de retirar fins a 66 arbres,
segons va informar betevé, a qui el Districte va dir que eren exemplars deficients.
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Les Corts, referència 
en coneixement i inclusió
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EDUCACIÓ
Augmenta l'oferta pública amb la
nova Escola Bressol Can Rosés

INCLUSIÓ 
La Ludoteca Guitard,
un espai digital
accessible per a tothom

ESPORTS
El Pavelló L’Illa
multiplicarà per 
dos la seva capacitat

OCUPACIÓ
Les Corts Activa
promou l'ocupació 
al districte 

URBANISME
El projecte Campus Sud acosta el
campus universitari a la ciutadania 

L E S  C O R T S
CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Les Corts
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4Durant el present mandat s’ha
posat fil a l’agulla d’alguns dels
reptes més grans que hi havia so-
bre la taula del districte. La Colònia
Castells, l’Espai Barça, l’impuls al
Campud Sud, el trasllat de l’Escola
Anglesola o l’ampliació del polies-
portiu municipal L’Illa suposaran
grans canvis quant a la renovació de
l’espai públic i l’augment de serveis
a la ciutadania. 

Paral·lelament, les Corts s’ha
consolidat com un districte referent
en inclusió, i la nova Ludoteca Gui-
tard n’és una mostra. L’atenció a les
persones, el feminisme, la salut, el
medi ambient o la cultura són els
altres grans eixos del govern.   

URBANISME
Tres grans projectes urbanístics
han protagonitzat el present man-
dat. La Colònia Castells afronta el
tram final, amb el reallotjament
de més unitats familiars i el co-

mençament de la transformació de
l’antiga colònia industrial en un
gran parc de 10.000  m2 amb zones
verdes d’esbarjo i salut. 

També s'ha iniciat el projecte
Campus Sud, que vol fomentar l’a-
propament del campus universi-
tari a la ciutadania, fer-lo més ac-
tiu i pal·liar els efectes de la de-
sertització urbana que es produ-
eixen quan es tanca l’activitat de
docència. Per fer-ho s’ha planificat
habitatge, equipaments i usos co-
mercials en una gran plaça per ho-
menatjar el poeta Joan Margarit,
a l’espai de la Bederrida. 

En paral·lel, recentment, van
començar les obres d’enderrocs i re-
modelació del Camp Nou. L'Espai
Barça permetrà renovar més de
111.000 m2 d’espai públic a càrrec
del club, amb l’objectiu de generar
un nou espai ciutadà de qualitat,
amb més zones verdes i nous car-
rils bici per a la ciutadania.  

Quant al Pla Danubi, s’ha ini-
ciat el procés d’expropiació de
parcel·les per a allotjar nous equi-
paments de proximitat i disposar
d’un nou espai verd de futur al
districte. 

A una escala més petita, cal des-
tacar l’ampliació de la xarxa de
carrils bici, amb l'entrada en servei
de nous trams: a l'avinguda Dia-
gonal, entre Pius XII i la Facultat
d’Empresarials; un carril bidirec-
cional que enllaçarà els carrils bici
d’Esplugues i Pius XII; i un altre pre-
vist en la futura reurbanització de
l'av. Madrid i travessera de les Corts.

INCLUSIÓ
Les Corts destaca especialment
per la seva sensibilitat envers la in-
clusió. Enguany l’Espai d’Inclusió de
les Corts ha complert deu anys i el
districte ha constituït el grup mo-
tor de turisme i comerç socialment
responsable i inclusiu. S’han orga-
nitzat trobades d'inclusió i el Taller
Ocupacional Ariadna ha iniciat un
projecte de manteniment de par-

terres al carrer Benavent. Una gran
fita en aquest àmbit ha sigut l'a-
daptació de la Ludoteca Guitard per
convertir-la en un espai digital ac-
cessible perquè nens i nenes amb
qualsevol mena de discapacitat o
trastorn de salut mental puguin fer
ús de l’espai sense barreres. 

GENT GRAN
La preocupació per la soledat no
desitjada, especialment en la gent
gran, ha motivat  la constitució de
la Taula de soledat del Districte de
les Corts amb la participació de pro-
fessionals i entitats de les Corts, el
llançament de la campanya "No es-
tem sols" i la creació del Punt d’a-
tenció contra la soledat al Casal de
Gent Gran Joan Oliver Pere Quart. 

També s'ha celebrat al barri de
la Maternitat i Sant Ramon el desè

aniversari del Projecte Radars, que
detecta persones grans que ne-
cessiten algun tipus d’atenció per-
sonal. Per dinamitzar l'activitat de
la gent gran al districte s'han im-
pulsat noves activitats als diversos

casals existents i s'han posat en
marxa tallers.     

Ara bé, la millor notícia en
aquest àmbit  ha estat la confir-
mació de la nova residència en un
solar cedit pel consistori, d'acord

amb les reivindicacions del Dis-
tricte. Està previst que les obres co-
mencin a finals del 2024.

FEMINISME I LGTBI
Durant el mandat s'ha ampliat el
nombre de carrers dedicats a do-
nes. Com els jardins de Carme Cla-
ramunt, a la cruïlla de Joan Güell
amb Europa, que porten el nom de
la primera dona afusellada al Camp
de la Bota després d’estar detin-
guda a la Presó de Dones de les
Corts. També s’ha inaugurat la pla-
ça de Margarita Rivière, periodista
i assagista, que ha donat el seu nom
a la plaça de les Cristalleries Planell.  

A banda d'aquests actes més
emblemàtics, també s'han pro-
mogut iniciatives dirigides a cons-
cienciar la ciutadania, com les Jor-
nades LGTBI, la publicació de la

Grans projectes de m  
» S’ha activat la transformació del parc de la Colònia Castells, entorns de       

» L’Espai d’Inclusió celebra 10 anys i la Ludoteca Guitard estrena un p      

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

El Campus Sud 
obre la universitat 
a la ciutadania

Al juny el PIAD
estrenarà un nou
emplaçament
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millora 
           e l’Espai Barça i el Campus Sud 

           projecte d’accessibilitat pioner   

“Guia del bon tracte de les Corts”,
la posada en marxa de la Comis-
sió Permanent de Violència Mas-
clista de les Corts i el futur trasllat
a Colònia Castells del Punt d’In-
formació i Atenció a la Dona (PIAD)
a un nou emplaçament més gran
que acollirà també la Taula de
Dones de les Corts.  

EDUCACIÓ I ESPORTS
L'oferta educativa pública ha aug-
mentat al districte durant el man-
dat gràcies al nou edifici on s'ha
traslladat l'Escola Anglesola, un es-
pai d’un total de  4.123 m2 ubicat a
la cantonada del carrer Numància
amb Anglesola.

També s'han iniciat les obres de
l'Escola Bressol municipal Can Ro-
sés, que entrarà en funcionament
el setembre de 2023 i dues escoles

bressol més han millorat les seves
instal·lacions, durant el mandat,
Can Bruixa i Can Novell. En el marc
del programa ‘Protegim les escoles’
s'ha pacificat l’entorn de deu cen-
tres educatius.

Amb la finalitat de promoure
l'esport s’ha impulsat la transfor-
mació d'equipaments municipals
per practicar esports minoritaris. La
primera fase preveu la reforma del
Pavelló L’Illa, que multiplicarà per

dos la seva capacitat. També s'ha fi-
nalitzat l’ampliació de quatre ves-
tidors  al CEM Arístides Maillol i s'ha
posat en marxa un projecte de di-
namització de l'espai esportiu urbà
del parc de la Bederrida. 

MEDI AMBIENT
La voluntat de crear fins a deu re-
fugis climàtics a les Corts ha moti-
vat la creació de nous parcs i jardins,
places i la reformulació d'espais ja
existents per adequar-los a les ne-
cessitats, com els jardins Bacardí . En
aquest sentit, s'han signat els con-
venis de col·laboració pública i pri-
vada per a la remodelació dels jar-
dins de Clara Campoamor i de
Sant Joan de Déu. Al setembre de
2022 es va implementar un nou ser-
vei de neteja i recollida de residus
amb nous recursos, com nova ma-

quinària i equips polivalents, més
freqüència de neteja, més servei de
rentada i un pla de treball especí-
fic per a cada barri.

ECONOMIA I COMERÇ
Una de les grans fites del mandat
ha sigut la creació d’un centre de re-
ferència de Barcelona Activa al dis-
tricte, Les Corts Activa, per am-
pliar el programes de promoció
econòmica i d'ocupació al distric-
te. El comerç i el turisme han sigut
dos eixos importants al llarg del
mandat, amb iniciatives per des-
centralitzar el turisme, com la re-
edició del plànol turístic amb nous
itineraris i nous punts d'interès,
com l'espai de les Catorze Roses al
parc de Cervantes. 

També s'iniciarà la construcció
amb la Universitat de Barcelona

d'un nou jardí geològic, inclòs en
l’Estratègia de sostenibilitat turística
en destinacions de l’Ajuntament de
Barcelona, que es finançarà amb els
fons Next Generation EU.

CULTURA
L'atenció a les persones, la pre-
ocupació per infants i joves, la
promoció cultural i la convivència
han sigut els altres pals de paller
del mandat. Destaquen noves ini-
ciatives, com ara l'organització de
la festa de la Primavera, una nova
proposta cultural amb la col.la-
boració de diferents entitats i as-
sociacions del territori, la realitza-
ció d'un concert de les Festes de la
Mercè a la zona del campus uni-
versitari o la major projecció in-
ternacional prevista per al Festival
Circorts d'enguany.<

L’Escola Anglesola
s’ha traslladat a un
nou espai més ampli 

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

4Pedro Alonso és vicepresident del Banc Solida-
ri de les Corts, una entitat formada per voluntaris
que ajuden altruistament al veïnat, tant si és es trac-
ta d’una petita tasca de bricolatge com si necessi-
ten companyia per anar al metge o reforç escolar. 

Durant aquest mandat s’ha aconseguit finalment
la residència de Can Bacardí.  
És una de les coses que han sortit bé durant
aquest mandat. La lluita va començar a primers del
2000, però es va quedar en no res per manca de di-
ners. Ara, gràcies als fons de cohesió es veu que es
podran fer algunes residències i una d’elles és la del
PERI Bacardí. En aquest moment em ve al cap una
veïna que mai no va perdre la fe, l’Anna Ramon de
l’Associació de Veïns del Camp Nou, una lluitado-
ra incansable.      

S’ha aconseguit després de lluitar molt.  
Sí, com l’estació de metro d’Ernest Lluch. Jo gaudeixo
quan ve un tramvia i veus com baixa la gent en
quantitat i se’n van cap al metro. I a l’inrevés.  És bo-
nic veure com una connexió de transport públic pot
facilitar tant la vida de la gent. Hem de ser molt cons-
cients d’aquestes coses.  

Quins són els reptes per al futur?   
Un d’ells és la instal·lació de l’Hospital Clínic al final
de la Diagonal. És una cosa molt positiva, però cal-
drà fer arribar el transport públic fins allà. També hi
ha el Campus Sud, que permetrà la relació entre la
universitat i la ciutadania. Però no volem més
maons, el que volem i necessitem són altres coses. 

“CAL POSAR TRANSPORT QUE ANIMI
EL VEÏNAT A ANAR AL CAMPUS”

Com què?   
Ja és hora de fer dues rambles, que podrien ser Mar-
tí Franquès i Pau Gargallo, de posar transport que
animi el veïnat a anar fins al campus. És hora que
a la universitat facin conferències assequibles per
a nosaltres, que ens obrin els espais del campus, ni
que sigui per prendre un cafè.     

I què me’n diu de l’Espai Barça?   
És la gran obra dels pròxims quatre anys, si es fa.
Quedarà un espai impressionant, perquè es podrà
passejar fins al mateix estadi. Però a mi el que em
fa por és que enllestir-lo requerirà molts diners, i el
futbol no dona per a tant, últimament.<

Pedro Alonso: “L’Espai Barça és
la gran obra dels pròxims anys”
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Nou parc a la Colònia Castells 
Transformació de l’antiga Colònia Castells en un gran parc
de 10.000 m2. 22,5 milions d’euros per a l’expropiació, 
reallotjament del veïnat afectat i una gran zona verda.

Ampliació del pavelló poliesportiu L’Illa  
Les obres d’ampliació del pavelló municipal consisteixen 
en afegir una segona pista poliesportiva i els seus serveis
corresponents, així com la consolidació del conjunt.

Inici del Pla Danubi 
S’ha iniciat el procés d’expropiació de parcel·les per a 
allotjar nous equipaments de proximitat i disposar d’un
nou espai verd de futur al districte.

Reurbanització de l’Espai Barça
Nou planejament de transformació dels entorns del Camp
Nou per crear un gran espai obert. Una primera fase és la
reforma del carrer Menéndez Pelayo i l'av. Joan XXIII.

Nou pla director Campus Sud
S’ha presentat el pla director del Campus Sud: 
coneixement i ciutadania 2021-2030 per fomentar 
l’apropament del campus universitari al veïnat.

Reurbanització del barri de la Mercè
Amb la reurbanització de la plaça Coll de Finestrelles 
i entorns s’ha millorat la mobilitat i l’accessibilitat del 
barri de la Mercè, garantint el pas segur de les persones
amb mobilitat reduïda. 

Ludoteca Guitard: servei sense barreres
Un equipament de proximitat estratègic que s’ha convertit
en la primera ludoteca inclusiva de la ciutat mitjançant 
propostes i solucions tecnològiques que la fan més 
accessible. Projecte emmarcat en l’Agenda 2030.

Monestir de Pedralbes 
S’han invertit més de 3 milions d’euros en restauració 
patrimonial que, amb la rehabilitació de les casetes 
ubicades a la baixada del Monestir i la recuperació 
de l’Hort Petit, fan d’aquest espai un lloc singular.

L E S  C O R T S
CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Principals actuacions fetes (2019-2023)

7
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L’àrea metropolitana bar-celonina és una realitat
menystinguda informati-

vament com a entitat geogràfica,
política i social, i el diari metropo-
lità Línia vol fer-la visible, a més de
contribuir a enfortir el sentiment de
pertinença a aquesta comunitat.
És per això que, sumant es-

forços amb l’Espai Línia, el diari
del Grup Comunicació 21 impul-
sa un cicle de conferències que,
amb el títol de La ciutat metro-
politana: progrés i futur, pretén
ser un espai per a la conversa me-
tropolitana serena i responsable.
Un marc de diàleg constant i
constructiu que contribueixi a
combatre l’excepcionalitat que
suposa l’abandonament infor-
matiu d’una realitat tangible com
la metròpoli barcelonina.
És en aquest context que s’em-

marca la conversa amb el sisè ti-
nent d’alcaldia de Barcelona i vi-
cepresident de l’Àrea de Planifi-
cació Estratègica a l’AMB, Jordi
Martí Grau, que tindrà lloc el 16 de
març a les 18:00h a l’Espai Línia
(carrer Girona 52, Barcelo-
na). L’entrada és lliure i oberta a
qualsevol persona que estigui in-
teressada en el debat metropolità,

i hi haurà torn de preguntes al fi-
nal. La conferència serà en format
conversa amb un periodista del
diari Línia i versarà sobre els prin-
cipals reptes que afronta el terri-
tori, vistos, en aquest cas, des de la
identitat local de Barcelona, però
amb el prisma global del territori.
El cicle de conferències ha

portat fins ara al centre de Barce-
lona l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo
Cañete; la d’Esplugues, Pilar Díaz;
l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler; l’al-
caldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret,
i l’alcalde de Cornellà, Antonio
Balmón, a més del fins fa poc pri-
mer tinent d’alcaldia de Barcelo-
na, Jaume Collboni, del candidat
d’ERC per Barcelona, Ernest Ma-
ragall, i del candidat d’ERC per
Santa Coloma, Gabriel Rufián.
A més de Martí Grau, el mes de

març passaran per l’Espai Línia l’al-
caldessa de Santa Coloma, Núria
Parlon (dia 14); el delegat especial
de l’Estat al Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, Pere Navar-
ro (dia 16); l’alcalde de Viladecans,
Carles Ruiz (dia 21); l’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín (dia 22);
el candidat de Junts per Barcelona,
Xavier Trias (dia 27), i l’alcaldessa
de Gavà, Gemma Badia (dia 29). Jordi Martí Grau, en una imatge d’arxiu. Foto: Línia

Conversa amb JordiMartí Grau
» Espai Línia acollirà dijous 16 de març a les 18:00h una conferència del sisè tinent d’alcaldia

» L’acte s’emmarca en el cicle La ciutat metropolitana: progrés i futur que organitza el Línia

Espai Línia, la Casa dels Barris
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L’Ajuntament ha posat en marxa
el nou programa que ha de per-
metre finançar un total de 18
projectes que impulsen diferents
entitats arrelades als barris. La
iniciativa, batejada amb el nom
‘Experiències de ciutat’, aposta
per projectes socioculturals que
es potenciaran a través de la ges-
tió que farà el Consorci de Turis-
me de Barcelona, que en farà di-
fusió. De fet, els 700.000 euros de
finançament que tindrà el pro-
jecte surten de l’impost de les es-
tades turístiques.
Així doncs, les ajudes seran

d’un màxim de 50.000 euros per
projecte. La convocatòria està
oberta des del passat mes de de-
sembre i l’avaluació de les candi-
datures les ha fet un comitè tèc-
nic format per la Direcció de Tu-
risme i Indústries Creatives de l’A-
juntament, tècnics dels districtes
i de l’ICUB i per Turisme de Bar-
celona. De tota la feina feta, s’han
escollit els següents projectes:

CIUTAT VELLA
Dos projectes que enforteixen la
xarxa associativa i fomenten el
sentiment de pertinença al bar-
ri: el festival de Cultura Raval(s)
i el BuskeRAI. Festival d’artistes
del carrer.

EIXAMPLE
El suport es destina a la 17a Fira
modernista de Barcelona, orga-
nitzada per Coreixample, l’As-
sociació comercial de la Dreta de
l’Eixample i que s’emmarca dins
de les activitats de la Festa Ma-
jor del barri.

SANTS-MONTJUÏC
La mostra Tradicat, que promou
l’Associació Sants Establiments

Units des del 2019 i que omple
un quilòmetre i mig del Carrer
de Sants amb una mostra de
dues-centes parades. I, d’altra
banda, la tradicional i emble-
màtica Fira Medieval de l’Asso-
ciació de Comerciants de Creu
Coberta. Es tracta d’una fira te-
màtica que reuneix un gran
nombre de públic.

LES CORTS
La 24a edició de Festival Cir-
corts podrà créixer amb el su-
port financer obtingut per ins-
tal·lar una carpa de circ que aco-
lliria part del seu programa
d’espectacles.

SARRIÀ-SANT GERVASI
el primer projecte és l’exposició
‘Negre: del dol a la seducció’, de
la Fundació Rocamora i la Fun-
dació Antoni de Montpalau. L’al-
tre seleccionat és la Festa de
Sant Martí-Jornada del vi novell

a Can Calopa, juntament amb el
Collserola Floreix, que també té
lloc a Can Calopa.

GRÀCIA
El finançament serà per a les
Diades de Castellers que es fan
des del 1997.

HORTA-GUINARDÓ
El club esportiu del Futbol Club
Martinenc organitza el Cros 3
Turons- la Diablada. Aquesta
iniciativa ha estat escollida jun-
tament amb el Pessebre vivent
de la Torre del Suro.

NOU BARRIS
La festa gallega de San Froilán,
tot un referent al districte, ha es-
tat escollida juntament amb
tres projectes més amb esperit
local: el festival Les Sopes del
Món, La Roquetes fashion, food
& wood week i el Campament
Reial de Nadal.

SANT ANDREU
el Jazzing Festival de Jazz de Sant
Andreu és tot un referent i per això
passarà a formar part de les ‘Ex-
periències de ciutat’.

SANT MARTÍ
Per últim, en el cas del Sant
Martí la tria és pel Festival Es-
cena Poblenou, una mostra

d’arts escèniques contemporà-
nies multidisciplinària i impli-
cada amb el territori.

“PROJECTES MAGNÍFICS”
Durant la presentació del pro-
jecte, que va tenir lloc a finals de
febrer, el regidor de Turisme i In-
dústries Creatives, Xavier Mar-
cé, va explicar que la principal in-
tenció de la iniciativa ‘Expe-
riències de ciutat’ és “fer justícia
a la feina que es fa als barris i als
districtes i posar en valors coses
singulars que sorgeixen de l’im-
puls genuí dels veïns i que tenen
interès comercial, cultural, gas-
tronòmic o esportiu”.
Marcé, en paral·lel, va re-

marcar que la tria de tots els
projectes s’ha fet tenint en
compte tres aspectes: un arre-
lament definit, que siguin or-
ganitzats per agents culturals
del districte i que tinguin una
singularitat remarcable.

Albert Ribas
BARCELONA

Projectes ambànima
» Barcelona impulsa les ‘Experiències de ciutat’: iniciatives socioculturals als barris amb arrelament

» El programa es potenciarà a través de la gestió que farà el Consorci de Turisme de Barcelona

DESCENTRALITZAR
EL TURISME

4Un dels objectius d’‘Ex-
periències de ciutat’ és con-
tribuir a la redistribució del
turisme creant nous punts
d’atracció arreu dels barris.
Es tracta d’un objectiu  que
recull la mesura de govern
per a la ‘Creació de nous
imaginaris i continguts per
millorar la mobilitat i la sos-
tenibilitat turística’.

El projecte, que es va presentar a finals de febrer, l’impulsa la regidora de Turisme i Indústries Creatives de Xavier Marcé. Fotos: Ajuntament

Ciutat
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Ballarín anuncia que no
repetirà com a regidora

ELECCIONS4”Després d’haver-
ho reflexionat bé i d’haver-ho
compartit amb les persones més
properes, he decidit que ara és el
millor moment per tancar aquest
cicle com a regidora”. Amb
aquestes paraules anunciava el
9 de març l’actual regidora de
Comerç i Mercats, la socialista
Montserrat Ballarín, que no for-
marà part de la llista del PSC per
a les pròximes eleccions.
En un missatge a les xarxes

socials, Ballarín assegurava que
ja ha tingut el temps necessari
per aportar tota la seva “energia,

coneixements i valors” a Barce-
lona i que considera que ha ar-
ribat el moment de tornar a la
seva activitat professional com a
docent a la universitat. “16 dels
32 anys que porto en el món la-
boral els he desenvolupat com a
electa en aquest Ajuntament, al
servei dels barcelonins i barce-
lonines”, afegia en el comunicat.
I és que Ballarín ha estat re-

gidora en dues etapes, entre els
anys 2003 i 2011 i des del 2015
fins a l’actualitat. Un canvi, ex-
plica, que també el fa per tenir
més temps per a la família.

PATRIMONI4Les ciutats de Bar-
celona, París, Roma i Lisboa
han impulsat una aliança mu-
nicipal per a la protecció dels co-
merços emblemàtics. Aquesta
iniciativa es va presentar el 7 de
març a la I Jornada Internacio-
nal de Comerç Emblemàtic en
ciutats europees, que es va cele-
brar a Barcelona, i que tenia
com a objectiu principal crear es-
tratègies conjuntes entre les di-
ferents ciutats per preservar el
patrimoni comercial europeu.
Durant la trobada, es va sig-

nar la ‘Declaració de Barcelona
sobre la preservació i la promo-
ció dels establiments comer-
cials emblemàtics’, que es va
entregar a l’eurodiputat i mem-
bre de la Comissió de Desenvo-
lupament Regional del Parla-
ment Europeu, Marcos Ros, per
tal que l’elevi a la institució.
La declaració reconeix el pa-

per que juguen els governs locals
en el lideratge de la protecció i la
valorització dels establiments
comercials emblemàtics i re-
marca la necessitat d’elaborar

aliances a escala local amb totes
les parts implicades. Per acon-
seguir-ho, demana impulsar me-
sures de govern i plans especials
que permetin reconèixer la im-
portància dels establiments i
que contribueixin a protegir-
los, conservar-los i posar-los en
valor amb accions que afavorei-
xin la conservació patrimonial.

Les quatre ciutats consideren
que s’ha de crear una carta in-
ternacional en què es determini
de manera consensuada què es
considera establiment emble-
màtic i es defineixin les diferents
tipologies amb els nivells de
protecció patrimonial i cultural
corresponents per definir els
instruments de protecció.

La primera Jornada Internacional de Comerços Emblemàtics. Foto: Ajuntament

Aliança europea en defensa
dels comerços emblemàtics

Ballarín ha estat 16 anys regidora socialista. Foto: PSC

Terrasses | Es tanca l’ampliació feta per la pandèmia
L’Ajuntament mantindrà una de cada tres terrasses extraordinàries concedides durant 

la pandèmia. Segons dades del consistori, de les 3.668, se n’han mantingut 1.131. 
El consistori també ha denegat 1.435 peticions de locals per consolidar les terrasses.
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4Silenci absolut a la sala. Un piano,
un acordió, un violí, un saxofon o la
veu seran els instruments prota-
gonistes. Concentració màxima.
Un jurat expectant. I pocs minuts
per demostrar el talent. Així co-
mença la fase de selecció del Con-
curs Internacional de Música de
les Corts. Any rere any, aquest cer-
tamen de joves intèrprets omple,
durant tota una setmana, el districte
de música clàssica i cant líric. 

De forma ininterrompuda des
de 2005, el CIM aplega a les Corts
a joves promeses de la música. “A
les Corts sempre hi ha hagut cul-
tura musical, afició al cant, i sempre
hi ha hagut públic. Poder progra-
mar activitat de proximitat al ter-
ritori és un fet que el veïnat agraeix
molt. El CIM és el pal de paller al vol-
tant de la projecció internacional
del territori”, explica el regidor del
Districte, Joan R. Riera. El concurs,
consolidat al territori i a la ciutat,
està organitzat per l’Ajuntament de
Barcelona, a través del Districte de
les Corts, el centre d’estudis musi-
cals A Tempo, i l’associació Per l’al-
tre Cor cremat de Barcelona - ajut
al quart món. La participació està
oberta a intèrprets de música clàs-
sica de totes les nacionalitats que
el 31 de desembre de 2023 tingu-
in entre 18 i 35 anys, en categoria
instrumental i de cant. Enguany

són un total de 88 participants de
tot el món: 35 en categoria instru-
mental i 53 en categoria de cant. 

FASES DEL CONCURS
El certamen està organitzat en tres
fases. La primera de totes, la fase de
selecció d’instrumental es farà al
Centre d’Estudis Musicals A Tempo,
el 20 de març. La de cant, el 21 de
març, es farà al Centre Cívic Josep
M. Trias i Peitx i està oberta al públic
amb inscripció prèvia. Els i les se-
leccionades passaran a la fase de
concert, que es farà al Centre Cívic
Can Deu obert al públic. Els candi-
dats o candidates seleccionats fa-
ran una interpretació d’una dura-
da màxima de 15 minuts, en hora-
ri de tarda, els dies 22 de març (ca-
tegoria instrumental) i 23 de març
(categoria de cant). I, ara sí, els i les
millors passaran a la gran final,
que se celebrarà el dissabte 25 de
març a l’Auditori AXA. Les invita-
cions, que seran gratuïtes, es poden
aconseguir en línia. “Des del primer
certamen hem tingut moltíssimes
inscripcions. Vam veure, ja en 2005,
que hi havia una manca de con-
cursos d’aquest caire i, a poc a
poc, el concurs ha anat fixant el seu
nivell, fins a l’actual, que és un nivell
meravellós”, expressa la Sílvia Cho-
crón, directora del Centre d’Estudis
Musicals A Tempo. 

PREMIS
El CIM inclou premis rellevants,
com són, en la categoria instru-
mental i de cant, 3.000 € per a les
persones guanyadores, mentre
que els i les finalistes de cada ca-
tegoria n’obtindran 1.000 €. S’a-
torga també un premi especial
consistent en un book fotogràfic
en estudi realitzat per Antoni Bo-
fill, i el premi del públic In Memo-
riam Oroitz Maiz Morea (1984-
2015) que consisteix en la partici-
pació en el concert final de la Fes-
ta Major de les Corts 2023. A més,
com cada any, el concurs compta
amb altres guardons com el Premi
Primer Palau 2024, el Premi espe-
cial Victoria de los Ángeles, el  Pre-
mi Xavier Montsalvatge, el Premi
ESTA Spain, el Premi Jardí dels Ta-
rongers, el Premi Clàssica a les
Corts, el Premi Aules Universitàries
o el Premi Les Veus del Monestir.
La Mercè de la Torre, coorganitza-
dora del CIM, explica “El CIM ha do-
nat el tret de sortida a figures de
la música que ara estan triom-
fant. És una carta de presentació
molt positiva”.  

JURAT
I, per atorgar els premis i valorar els
i les intèrprets, cal un jurat que,
com és habitual, està format per
professionals de renom interna-

cional en el món de la música. Fins
a vint membres, dividits en la ca-
tegoria de cant i instrumental,
decidiran les persones guanya-
dores del 2023. “El jurat busquem
el grau de qualificació tècnica,
que tots i totes en tenen. Però des-
prés hi ha una cosa que busquem
tots de manera paral·lela: el grau
de comunicació amb el públic. I
això és el que més costa de trobar”,
ens explica Ricardo Estrada, se-
cretari del jurat.

PERFIL INTERNACIONAL
En els seus dinou anys de vida, el
concurs ha aplegat gairebé 1.600 in-
tèrprets de tot el món, amb una
gran qualitat artística musical. A
més, el concurs ha suposat l’impuls
internacional en les carreres de
moltes de les persones participants,
com són en Carles Pachón, l’Hele-
na Satué o el Trio Pedrell. També la
Sara Blanch, soprano guanyadora
de l’any 2013, que va debutar al
Gran Teatre del Liceu el 2016 i ha
participat en diferents produccions,
la darrera el 2021. “No pensava que
guanyaria i va ser una oportunitat
perquè em va donar visibilitat”, afir-
ma Blanch. Hi ha qui ha viscut l’ex-
periència des de les dues bandes: és
el cas de l’Elisabeth Franch, flautis-
ta i guanyadora en categoria ins-
trumental l’any 2015, que amb el

premi d’enregistrar el seu primer
disc, Gypsy Airs (2015), va guanyar
dues medalles d’or als Global Mu-
sic Awards (California) i el Best Clas-
sical Album de The Akademia Mu-
sic Awards (Los Angeles). Ara, forma
part del jurat i és qui avalua les per-
sones participants: “És una gran
responsabilitat ser jurat, has de va-
lorar totes les possibilitats de cada
candidat. Per ser guanyador/a hi ha
d’haver talent i que et faci aixecar els
ulls quan comença la primera nota,
ser un músic format i ben sòlid i te-
nir una presència escènica i el po-
der de comunicació amb el públic”.

PRESENTACIÓ
Demà, dijous 16 de març, es farà
l’acte oficial de presentació de la
19a edició del CIM, en un escenari
de luxe: el Palau de la Música. En
un marc incomparable i ple de
música, a la sala d’assaig de l’Or-
feó Català, es donarà el tret de sor-
tida a una nova edició d’aquest
tradicional concurs. La directora
artística adjunta del Palau de la
Música i membre del jurat, Mer-
cedes Conde, conclou “El CIM ens
ajuda molt a conèixer els nous ta-
lents que emergeixen tant a Bar-
celona com arreu del món”. Per a
conèixer més informació sobre
el CIM, podeu visitar la pàgina web
ajuntament.barcelona.cat/lescorts. 

Les Corts s’omple de música
» El Concurs Internacional de Música de les Corts torna un any més, del 20 al 25 de març 

»Gairebé una norantena d’intèrprets de tot el món participaran en les dues categories 

El Concurs Internacional de Música de les Corts és un dels esdeveniments culturals més destacats que acull el districte. Fotos: Ajuntament

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Barris al dia
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"Abans de prendre decisions
demano consell a persones de la
meva confiança. Després, quan
arriba el moment, em guio per
una espècie d'intuïció que em
diu 'Laia, aquest és el camí!'",
confessa Laia Conesa (Barcelo-
na, 2005), base-escorta del Se-
gle XXI, que també es va formar
al CEJ l'Hospitalet i al Bàsquet
Femení Sant Adrià.
A la nit de Nadal de 2021,

mentre sopava amb la família
i amb la seva tranquil·litat ha-
bitual, l'alellenca va compartir
amb els seus que si, finalment,
anava a estudiar i a jugar als
Estats Units, ho faria a la Uni-
versitat de Kansas.
Aquest últim Nadal, Conesa

va visitar les instal·lacions, "im-
pressionants", va signar el con-
tracte i, sobretot, va comprovar
que havia pres la decisió cor-
recta: "Són persones encanta-
dores. Les companyes i els en-
trenadors i entrenadores em
van fer sentir com a casa. L'ex-
periència em servirà també per
millorar l'anglès. Ho entenc tot,
però a vegades em costa man-
tenir una conversa".
El pròxim juliol començarà

una nova aventura a Kansas,
on compaginarà la competició
amb els estudis en International
Business [Empresa Internacio-
nal], l'equivalent a Administra-
ció i Direcció d'Empreses (ADE).
Segur que al seu equipatge

no faltaran novel·les de misteri,
que l'atrapen, i algun llibre que

la motivi, com els d'Albert Es-
pinosa, una recomanació de la
seva amiga Marina Aviñoa, ju-
gadora del Club Joventut Bada-
lona. La lectura, la música o fer
un petit passeig l'ajuden a gau-
dir dels seus moments propis i
desconnectar de la residència
Blume, on les hores passen "molt
més de pressa que fora", entre
els estudis i els entrenaments de
matí i tarda. "Aquí convius amb
molta gent i és difícil tenir esto-
nes per a tu sola", confessa.
L'alellenca sempre ha sabut

trobar i cuidar el seu espai per-
sonal. El pare, David Conesa, la
recorda de petita entretinguda
pintant i dibuixant durant els di-
nars familiars. "No tinc gaire pre-
sents aquells moments, però sí
que sé que soc la menys moguda
dels germans", reconeix Conesa,
la germana gran (18 anys). En
Marc en té 14 i la Berta, 10.

“FORÇA VERGONYOSA”
Es retrata com una persona
"força vergonyosa i prudent"
que necessita conèixer i establir
vincles per agafar confiança i
sentir-se còmoda. Gran part
del seu primer any al Segle XXI
no va parlar gaire, però no dei-
xava d'observar i d'aprendre de
tothom. Sempre ha estat in-
quieta i una esponja.
Conesa és una jugadora d'e-

quip segura i líder en atac i en
defensa que sap adaptar-se a les
necessitats del grup i de qui la di-
rigeixi. "Assumeixo el rol que em
demanin sent jo mateixa en tots
els aspectes. M'exigeixo força i
tinc una competitivitat sana
amb mi mateixa. Això, però, a
vegades em pot jugar males pas-

sades", reconeix. El curs passat
va ser "força dur" per a l'ale-
llenca. "M'he tret aquelles pors
i m'he aconseguit trobar. Estic en
un bon moment", afegeix.
"M'encanta que Javi Torral-

ba sigui tan exigent perquè et
porta al límit i et fa descobrir
moltes coses que tens a dins", ex-
posa la base-escorta, que el pas-
sat estiu va guanyar dues plates,
la primera en el 5x5, en el Mun-
dial sots 17 de Debrecen (Hon-
gria). "Arribar a la final d'un
campionat del món és molt com-
plicat i n'estem molt satisfetes,
però crec que podíem haver do-
nat una mica més contra els Es-
tats Units", confessa.
Després de dues setmanes

de desconnexió a Sant Carles de
la Ràpita, on, com a Alella, sem-
pre hi troba "molta pau i tran-
quil·litat", va recuperar energies
per afrontar l'Europeu sots 17
d'Atenes, de 3x3, amb Judit Oli-
va, Judit Valero i Carla Viegas.
L'entrevistada s'ho va passar

molt bé en aquesta modalitat
del bàsquet que cada cop té més

impacte i ja és olímpica. Havia
provat el 3x3 en una espècie de
lliga que fan al Segle XXI els di-
vendres, quan ja ha acabat la
temporada. "A l'Europeu d'Ate-
nes vam arribar a la final contra
França i vam competir molt bé.
Vaig fallar el tir lliure per empa-
tar, però el matx tampoc es va de-
cidir allà", exposa.
Va començar a jugar a bàs-

quet als Jesuïtes Casp-Sagrat
Cor de Jesús, on l'entrenador
Xavier Lluís Fuentes va veure
que la petita tenia un do per a
l'esport de la cistella, i va reco-
manar als Conesa-Calvet que la
Laia anés a provar a altres clubs.
Només ho va fer al CEJ l'Hospi-
talet, on es va quedar finalment.
El Barça CBS també es va acabar
interessant molt per ella.

LARA SUANZES
Al CEJ l'Hospitalet es va sentir
"molt còmoda a dins i a fora de
la pista amb l'equip i les dues
entrenadores, Eva Nieto i Judith
Guadalajara". La gran culpa-
ble perquè la temporada segü-

ent fitxés pel Bàsquet Femení
Sant Adrià va ser la tècnica
Lara Suanzes [ara a la Penya],
que, segons explica David Co-
nesa, "va fer tot el possible per-
què hi anéssim".

CREIXEMENT I TÍTOLS
L'entrevistada recorda els seus
quatre anys al conjunt adrianenc
[mini B, mini A i infantil A] com
una etapa "molt feliç de creixe-
ment i amb molts títols [cam-
pionats de Catalunya i d'Espa-
nya o dues minicopes de la Rei-
na]" en què va aprendre a "com-
petir en equip" i "gaudir del
bàsquet". Pujar també amb la
generació del 2004 al Bàsquet
Femení Sant Adrià i a la selec-
ció catalana i espanyola la va
ajudar a obrir-se més, conèixer
més companyes i ser una juga-
dora més completa.
Era una fidel seguidora del

primer equip al Marina Besòs.
"Va ser una experiència precio-
sa veure el club a l'elit, a Lliga Fe-
menina, i recordo aquelles jor-
nades de passar-m'ho molt bé i
xalar molt. Per sort, quan em va
tocar fer de mopa, diria que no
vaig sortir mai, perquè... Quina
vergonya!", confessa, divertida.

EL TENIS
De petita fruïa molt jugant a te-
nis al CE Laietà, entrenant-se
dues hores els divendres i com-
petint els dissabtes. "Ma mare,
la Ivette Calvet, també va prac-
ticar aquest esport, que em va
servir per millorar la meva co-
ordinació amb els peus. Hi tenia
certa traça, però vaig triar el
bàsquet segurament perquè és
un joc d'equip", tanca Conesa.

Toni Delgado
LES CORTS

La intuïció de Laia Conesa 
» L’alellenca, que va jugar a tenis al CE Laietà, és ara una gran basquetbolista i es formarà als Estats Units

» “Abans de prendre decisions demano consell i després em guio per una espècie d’intuïció”, confessa

Laia Conesa, base-escorta del Segle XXI. Foto: Toni Delgado

Bàsquet | El Joventut Les Corts visita el SESE                                                                   
El conjunt cortsenc visitarà el pròxim dissabte 18 de març el SESE, en partit

corresponent a la 20a jornada de la Copa Catalunya femenina. El Joventut Les Corts hi
arribarà després de la seva victòria per 72-64 contra el Draft Gramenet del passat dia 12.
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Un camioner a l’atur i la seva exdona es
retroben inesperadament després d’un
accident que l’ha deixat tetraplègica. En
paral·lel, una filla d’immigrants, gradua-
da universitària i pluriocupada, es presenta
a la feina de cuidadora que ha publicat un
investigador brillant amb paràlisi cerebral.
Quatre vides que col·lideixen i s’enllacen.

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Cost de vida
Martyna Majok

Alba Pujals és trombonista i compositora
i ha cursat els seus estudis de jazz a la
prestigiosa Juilliard School de Nova
York. Ha col·laborat amb artistes i ban-
des com C. Tangana o The Gramopho-
ne Allstars, i ha actuat en escenaris com
el Dizzy’s Club de Nova York o el Palau de
la Música. Recentment ha debutat amb
l’àlbum Apologia (The Changes Music).

Música

Rá, Culebro, Sere, Winny i Nano són
cinc nois dels carrers de Medellín, Co-
lòmbia. Són cinc reis sense regne, sen-
se llei i sense família, que emprenen un
viatge a la recerca de la terra promesa.
Un conte subversiu a través d’un clan sal-
vatge i entranyable alhora, que transita
entre la realitat i el deliri. Un viatge cap
al no-res on passa tot.

Pelis i sèries

Los reyes del mundo
Laura Mora

Apologia
Alba Pujals

Dansa Metropolitana
Ja és aquí una nova entrega del festival Dansa Metropoli-

tana. Concretament, la d’enguany és la sisena edició del
festival i està en marxa des del 9 de març. Fins al dia 26

d’aquest mateix mes, una dotzena de municipis de la de-
marcació de Barcelona s’ompliran amb més de 330 activi-
tats, entre les quals hi ha 118 espectacles d’artistes i agru-

pacions internacionals, com els ballets d’Acosta Danza o
Ballets Jazz Montréal. També hi ha programades propos-
tes espanyoles, com ara el flamenc de Rocío Molina i Ma-

ría Moreno, i noms locals, com Sol Picó o Pere Faura.

La carrera de Julieta Gracián (Barcelona, 2001)
és d’aquelles que promet. Aquesta jove can-

tant, coneguda artísticament com a Julieta –i
prou–, va publicar el setembre passat l’àlbum

Ni llum ni lluna (Music Bus Records). Mig any
després, el disc ja li ha donat un bon grapat

d’alegries. L’última, dos Premis Enderrock. A la
gala dels guardons que atorga la revista musi-
cal catalana, que va celebrar la 25a edició el 9

de març, es va endur el premi de la crítica a mi-
llor disc d’artista revelació i el premi del públic

a millor disc de cançó d’autor. Julieta també va
ser protagonista involuntària d’una anècdota:

el compte d’Instagram d’Enderrock es va equi-
vocar i va etiquetar Juliana Canet com a gua-

nyadora dels premis. Totes dues n’han fet bro-
ma a les xarxes: “T’ho mereixes”, li ha dit la can-

tant a la comunicadora irònicament.

J U L I E T AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una artista emergent
La jove cantant barcelonina té un futur prometedor

Famosos

Triomfar als Premis Enderrock
Ha guanyat dos guardons per l’àlbum ‘Ni llum ni lluna’

Riuen de la confusió amb Juliana Canet
Enderrock es va equivocar etiquetant-la a Instagram

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una història d’acció i reacció, de revolta
i repressió, d’exilis i de presó que recull uns
episodis fonamentals del nostre passat
recent plens de violència política i que
mostren una desgraciada constant his-
tòrica: des de les primeres bullangues del
1835 fins a les manifestacions contra la
sentència de l’1-O, passant per la Setmana
Tràgica o la Vaga de la Canadenca.

Llibres

Roses de Foc de Barcelona
Andreu Farràs

|Beta
L’SX3 (antic Club Super3) i Gestmusic han creat el primer videojoc en 

l’entorn del Metavers, Beta: Univers Magsys, amb elements culturals catalans. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ATENCIÓ

El 20% dels joves d’entre 14 i 35 anys presenten 
símptomes d’insomni a conseqüència de l’ús dels mòbils

SOLITUD

INSOMNI

PROFESSIÓ

E S T I L S  D E  V I D A

i SALUT MENTAL

El 81% dels joves d’entre 14 i 35 anys pateixen nomofòbia,
és a dir, la por d’estar sense el telèfon mòbil, segons un in-
forme de la Universitat Oberta de Catalunya. Tot i que no

pot considerar-se en cap cas una malaltia, sí que pot ser una
font de possibles trastorns i problemes, com la falta de concen-
tració, l’ansietat o la por de sentir-se sol.  

Segons els experts consultats per l’informe, els resultats
apunten que un 70% dels joves d’aquesta franja d’edat fan ser-
vir el telèfon mòbil com a principal eina de lectura de contin-
guts digitals i això els fa més propensos a divagacions mentals,
en comparació amb l’ús del paper, que permet una millor con-
centració. L’estudi assenyala que precisament els joves que més
problemes tenen per concentrar-se són els que prefereixen els
continguts en format vídeo per descobrir o aclarir conceptes
durant la seva formació. 

L’estudi evidencia la pèrdua d’eficiència que pot suposar la
multitasca i alerta que en un entorn d’informació sobreabun-
dant només poden prosperar les organitzacions capaces de
captar l’atenció dels usuaris. 

Por d’estar sense el mòbil 

La capacitat d’atenció dels humans ha baixat 
dels 12 als 8,2 segons en prop de quinze anys

Les claus

Entorn del 40% dels joves consultats asseguren que 
es connecten a l’smartphone per no sentir-se sols  

Un de cada tres entrevistats vol ser influenciador 
i un de cada cinc, videojugador professional
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