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El projecte de l’Arquebisbat de fer
una residència de gent gran a la
cantonada dels carrers Galileu i
Remei, a l’espai contigu a la resi-
dència sacerdotal Sant Josep Oriol,
va viure el 22 de febrer, durant el
Ple municipal, un nou episodi.
Tots els partits, excepte el PP i Cs
que es van abstenir, van votar a fa-
vor de la suspensió temporal del
projecte. El motiu, un informe re-
lacionat amb l’arbrat de la finca,
que l’Arquebisbat no hauria pre-
sentat a temps.

Així doncs, el projecte, que
ha generat un fort rebuig veï-
nal –no per la construcció de la re-
sidència en si, sinó per la suposa-
da destrucció de patrimoni que els

veïns denuncien des de fa temps–
quedarà frenat, gairebé segur,
fins al següent mandat. 

Des de la plataforma Salvem
els Jardins del Bisbat i el Patrimoni
de les Corts, l’entitat que lidera l’o-
posició al projecte, es mostren
satisfets amb la notícia. Tot i això,
deixen clar que el seu objectiu fi-
nal és aconseguir la “suspensió de-
finitiva”. De fet, l’entitat ha portat
el projecte a la fiscalia per de-
nunciar “l’incompliment reiterat
de normatives”. Els veïns denun-
cien que, si la residència s’acaba
fent tal com està dissenyada, hi
haurà una “destrucció reiterada
d’arbres protegits i de la coberta,
teulats, façanes i interiors de Can
Capellanets”.

ELECCIONS A LA VISTA
Fonts coneixedores del dia a dia
del projecte expliquen a Línia Les

Corts que la suspensió de les
obres està estretament lligada
amb la celebració de les elec-
cions municipals del mes de
maig. “Des de l’Ajuntament són
conscients del rebuig veïnal que
provoca el projecte i per això
han decidit suspendre’l ara, per
evitar problemes d’aquí al maig”,
expliquen aquestes fonts. Sigui
com sigui, el projecte tornarà a es-
tar al damunt la taula del pròxim
govern municipal, que tornarà a
topar amb l’oposició veïnal.

Per últim, fonts de la Funda-
ció Sant Josep Oriol afirmen a
aquesta publicació que “en tot el
procediment s'ha seguit la més es-
tricta legalitat” i afegeixen que els
sap greu que “un projecte de ser-
vei al barri, que ofereix més de
130 places geriàtriques a una
zona amb un dèficit de més de
500, s’hagi d’endarrerir”.

Fre a la residència del Bisbat
» El Ple de l’Ajuntament suspèn de forma temporal les obres de la futura llar d’avis de l’Arquebisbat

» Els veïns ho celebren mentre la Fundació Sant Josep Oriol diu que tot el procediment és legal

Albert Ribas
LES CORTS

La polèmica envolta la futura residència des de fa temps. Fotos: Arxiu
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Els semàfors

Arquebisbat
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat la sus-
pensió temporal de les obres de la futura
residència d’avis que l’Arquebisbat vol
fer a les Corts. La decisió arriba després
que l’Arquebisbat no hagi presentat un

informe sobre l’arbrat de la finca. 
pàgina 3

Reial Club de Polo
El sènior masculí del conjunt de Pedral-
bes afronta la darrera aturada de la Di-
visió d’Honor amb un bon marge de
punts sobre el segon. A finals del mes

que ve, els de García Cuenca també hau-
ran d’afrontar la fase final de la Copa. 

pàgina 18

Monestir de Pedralbes
El Monestir de Pedralbes ha posat en
marxa el projecte d’inclusió laboral
‘Guia’m’, que ha permès incorporar

dues noies amb la síndrome d’Asperger
per fer de guies del recinte. El projecte
va néixer al Monestir de Sant Cugat. 

pàgina 8

Recentment ha fet 13
anys de la manifesta-

ció "Som una nació i te-
nim dret de decidir" de la Plataforma
pel Dret de Decidir. Des d'aleshores
han passat moltes coses, però el que
està clar és que som un poble que
continua reclamant el seu futur en lli-
bertat. Seguim!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Sánchez tiene a su iz-
quierda un Podemos

dividido y que lleva me-
ses haciendo campaña por él y a su de-
recha un Ciudadanos que se ha ido ale-
jando del centro y coquetea con op-
ciones extremistas. El PSOE ha tenido
pocos momentos más favorables des-
de que Rajoy llegó a la Moncloa.

@apuente

Les persones amb sín-
drome Asperger me-

reixen respecte i acom-
panyament. La inclusió és responsa-
bilitat de tothom i és imprescindible
per fer un món més just. Som diferents
i en la diversitat està la nostra riquesa.
#Divercapacitados #DíaInternaciona-
lAsperger.

El vot als partits cata-
lans no és intercanvia-

ble. Recentment al @Con-
greso_Es hem vist com uns pactaven la
mesa amb el PP i altres no o com uns
votaven no al decret del lloguer i els al-
tres que sí. Els ciutadans tenen dret a
triar quin independentisme ha de te-
nir més pes.

@Apujolmas@AdaColau@MonicaSabata

La lupa

per Francesc Reina 

La vergonya

Totes les persones mereixem respecte,
una mirada atenta. Com més necessitat,
més especial ha de ser la mirada, més pre-
cisa. Aquí rau l'obstinació d'alguns.

Augmentar el dolor de les persones
que ja pateixen és una irresponsabilitat
que no té disculpa ni perdó. La dignitat
és un sentiment que obre pas a l'espe-
rança. El seu veritable motor és la ver-
gonya, deia Victor Hugo en el seu relat so-
bre els Miserables: el primer
pas per a detectar la injustí-
cia és una llàgrima als ulls de
la llei. La vergonya és una re-
bel·lia competent, ens dóna
ànims per denunciar els des-
nonaments i els incendis de
fred de les gents ancianes, po-
bres o malaltes (hi ha qui només veu de-
linqüents).

Lucía dorm al sofà que una amiga li
deixa fins que les seves dues filles i una
néta s'aixequen al matí. De vegades va on
el seu germà, però també s’ha d'aixecar
d'hora perquè no la vegin els serveis so-
cials, ja que ell pot perdre la prestació de
dependència. És un cor oblidat, ordit per
les presses, l'atropellament del desno-
nament, de la degradació de l'atur, de la
desescalada salarial, de la deshonra d'ha-
ver d'anar als bancs d'aliments, del des-

deny d'esperar mesos la resposta a una
sol·licitud de prestació social, de la pros-
tració sistemàtica en les oficines d'ocu-
pació i en els serveis socials... De la pèr-
dua d'intimitat per explicar la seva situació
en tants llocs. Amb ella parlem del suïcidi,
una guerra sorda contra la pròpia vida
que els experts atribueixen a la salut men-
tal, una violència que no destrueix des de
dins de l'individu sinó des de fora; com

si patir depressió enfront de la misèria i
la humiliació, enfront de la denigració, fos
cosa de bojos.

"No sóc un client, ni un consumidor,
ni un usuari del servei. No sóc un gan-
dul, ni un captaire ni un lladre. No sóc
un número de la Seguretat Social o un
expedient. Sempre vaig pagar els meus
deutes fins a l'últim cèntim i estic or-
gullós. No accepto ni busco caritat. Em
dic Daniel Blake, sóc una persona, no un
gos, i com a tal exigeixo els meus drets.
Sóc un ciutadà, ni més ni menys". Així

explica Ken Loach en la seva merave-
llosa pel·lícula, el calvari en l'embolic bu-
rocràtica de tants que han perdut la fei-
na i sol·liciten el subsidi. Anomalia sal-
vatge que de vegades troba un arbre
brau de vendavals d'ànim com quan la
PAC de Badalona, desconsol optimista,
surt al carrer per exigir la renda bàsica,
per oposar-se als desnonaments o per
recordar-nos els últims acomiadaments.

Quin altaveu hi ha per les se-
ves acampades? Qui s'ha
assabentat de les últimes
vagues de fam?

Una callada síl·laba se-
gueix cremant en un rumor
que va netejant la vanitat
d'algunes paraules que cla-

men dignitat. Ser precària o exclosa del
circuit del consum i la normalització
social no és només patir, és també pa-
tir una realitat etiquetada per un po-
der que dissenya arguments per fer
més amable el discurs al voltant de la
pobresa. Una mena de culpabilitat
col·lectiva que els obliga a retre comp-
tes de la seva pròpia dissort. A ser in-
vestigades per cobrar -les que cobren.
A dir on són, on viuen, amb qui s'em-
padronen; si surten del país, si tenen
parella, o si els toca la loteria.

Ser precari de la societat no és només patir,
també és patir l’etiqueta de la societat

que vol fer més amable la pobresa
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Safata d’entrada

A la nostra societat hi ha fets que
condueixen a tenir la sensació
que algunes peces del puzle del
nostre món no encaixen. Ha estat
notícia que l’Audiència ha absolt
en el macrojudici pels sobresous
de Catalunya Caixa Narcís Serra i
Adolf Todó, juntament amb
trenta-nou membres del consell
d’administració, que estaven acu-
sats d’administració deslleial i
apropiació indeguda. Aquests so-
bresous es van pactar quan Cata-
lunya Caixa estava acomiadant
gran part de la plantilla, mentre
entrava en una greu crisi que
portà a la liquidació de la societat.
La sentència conclou que els so-
bresous eren legals. D’acord, però
foren morals? On són els princi-
pis ètics i morals d’una persona
que ha ostentat càrrecs de relle-
vància al nostre país, especial-
ment a la ciutat de Barcelona?
Quin exemple s’ha de prendre
d’aquestes conductes indecents?
Les declaracions de Serra al sor-
tir del Palau de la Justícia, afir-
mant tot seriós que “s’ha fet jus-
tícia”, clamen al cel. Per ètica,
podria desviar l’atenció i dir que
“s’ha demostrat que no hem de-
linquit”, per exemple, però és que
no pot haver-hi maridatge entre
Justícia i Ètica? Segons per qui
poden ser termes i conceptes
oposats, però altres els tenim com
a concordes. La moralitat ha de
prevaldre sobre altres interessos
com l’enriquiment i aprofitar-se
del poder per gaudir d’avantat-
ges i fer el que ens doni la gana.
Ocupar càrrecs públics i en grans
empreses no és una patent de
cors per poder manegar les coses
en benefici propi. Si no, Justícia i
Ètica seran un oxímoron.     

Un oxímoron
Les millors
perles

Elin Ersson, l'estudiant sueca de 21 anys que va aturar un vol a
Göteborg el 23 de juliol per evitar l'expulsió d'un refugiat, ha
estat condemnada a pagar una multa de 3.000 corones sue-

ques (uns 286 euros) per haver violat les lleis d'aviació. Finalment el
refugiat va ser deportat a l'Afganistan en un altre vol.

Una comissió del Parlament britànic ha titllat els directius
de Facebook de "gàngsters digitals". Concretament, ha
conclòs que prioritzen el benefici a la privacitat i, dit això,

els exigeix una regulació contra les 'fake news'. L'informe diu que
"Facebook continua escollint el benefici davant la seguretat”.

Parlant de ‘fake news’, vegin el cas Der Spiegel. Claas Relotius,
il·lustre redactor d’aquest prestigiós setmanari alemany, ha
resultat ser un estafador. Ho va desemmascarar Juan More-

no, col·laborador de la publicació, que va demostrar que la majo-
ria d’articles de Relotius eren ficticis. Un gran frau periodístic.

Ide la premsa a la televisió. Risto Mejide va expulsar del'Chester' Arcadi Espada per la seva opinió sobre els nens
amb síndrome de Down. El fundador de Ciutadans diu que

els pares que tenen fills amb "una anomalia greu" n'han d'assu-
mir "la responsabilitat econòmica i moral".

Acabem amb una fotografia icònica. Se’n recorden de l’escena
en què un mariner feia un petó a una infermera a Times Square
durant les celebracions del final de la Segona Guerra Mundial?

Aquell home, George Mendonsa, ha mort recentment als 95 anys a
Middleton (Rhode Island).

La justícia ‘española’ prevarica
per Jordi Oriola

Aquest 12 de febrer ha comen-
çat el judici sumaríssim contra
l'independentisme català. 10 lí-
ders polítics i 2 dirigents d'or-
ganitzacions civils estan acusats
de delictes de rebel·lió i sedició.
A Catalunya la societat ho està
vivint molt malament i està es-
gotada d'haver d'estar mani-
festant-se contínuament. Ara
tothom està molt centrat en
saber quants anys de condem-
na cauran als acusats, però em
sembla que el tema important
no és si la justícia española
farà un judici just i proporcio-
nal, sinó que la justiciaespañola
ha prevaricat en admetre el cas
com a delicte, perquè està clar
que no hi ha hagut cap delicte
(així ho han certificat les justí-
cies d'Alemanya, Suïssa, Bèlgi-
ca i Escòcia en haver d'exami-
nar les peticions d'extradició, fe-
tes per Espanya, que reclama-
va els polítics catalans que es
van exiliar a aquests països). 

Per tant, encara que hi ha-
guessin absolucions o condem-

nes baixes, ja hi ha hagut pre-
varicació en utilitzar fraudu-
lentament la justícia per fer por
i amenaçar aquest moviment
polític. Es demana un referén-
dum d'autodeterminació vin-
culant, un projecte tan legítim
com qualsevol altre, tot i que
posa histèric l'Estat espanyol, un
estat ultranacionalista provi-
nent d'una dictadura feixista
que no es va depurar en fer el
trànsit a la democracia fa 40
anys. Catalunya porta molts
anys fent manifestacions mul-
titudinàries i demanant nego-
ciar amb Espanya una sortida
política a l'anhel de la societat
catalana, però Espanya ignora
la demanda i es nega a dialogar.
Per tant, el referèndum auto-
organitzat de l'octubre de 2017
va ser tan sols una mobilització
per fer-se escoltar. Espanya,
enlloc de gestionar política-
ment un problema polític, l'ha
derivat a la justícia, i ara som
aquí: patint un judici polític
impropi d'un país de la UE.

A les xarxes

@orioldebalanzo: No deixes que els pre-
sidents Torra i Puigdemont facin un acte
per una qüestió d’ordre però alhora el mi-
nisteri nega a Torra l'escorta.

@junqueras: Votar no és delicte, impe-
dir-ho per la força, sí. Gràcies a tots per tor-
nar a omplir els carrers de Barcelona, com
sempre, de forma pacífica i cívica.

#Absolució

@PepRieraFont: Ampli desplegament
dels @mossos per protegir la gent d’Amer
de la visita d’uns forasters. No han trobat
ningú, s’han fet una foto i se’n van.

#Amer #PolèmicaDOrdre

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.

Porten a la fiscalia el projecte 
de la residència del Bisbat1

2
Els instituts Joan Boscà i Ausiàs March
s’uniran el curs que ve

Polèmica per la situació 
de dues veïnes de l’edifici Picadero

Ramon Masià: “Hem de fer entrar 
la Cambra de Comerç al segle XXI”

Admesa a tràmit la demanda 
de la FAVB contra l’Espai Barça

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5
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Les Corts

INCLUSIÓ4El Monestir de Pe-
dralbes acaba de posar en mar-
xa el projecte d’inclusió laboral
‘Guia’m’, que consisteix en la in-
corporació de dues persones
que pateixen la síndrome d’As-
perger per tal que facin de guies
al recinte.

L’objectiu d’aquest projecte,
que es va presentar el passat 18
de febrer coincidint amb el Dia
Internacional de la Síndrome
d’Asperger i es va estrenar aquest
diumenge amb la primera visita
guiada feta per una noia amb
aquesta síndrome, és “fer visible
l’Asperger des d’una mirada po-
sitiva, mostrant les  habilitats i ca-
pacitats de les persones que el te-
nen”, tal com han explicat des del
Districte. 

TRENCAR PREJUDICIS
El projecte Guia’m és un projecte
d’inserció laboral nascut al Mo-
nestir de Sant Cugat conjunta-
ment amb la Fundació Friends.

Les dues entitats han signat un
acord amb l’Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat de
Barcelona (IMD). En el cas de les
dues guies del Monestir de Pe-
drables, en els últims mesos
s’han estat formant i s’han fet al-
gunes proves pilot.

Tal com expliquen des del
Districte, el projecte aposta per

crear per a les persones que pa-
teixen aquesta malaltia “un en-
torn  agradable i proper on es
puguin treballar l’empatia i la so-
cialització”. La iniciativa també
busca trencar prejudicis cap a
aquestes persones per tal que
puguin trobar una sortida pro-
fessional i desenvolupar les se-
ves habilitats socials.

Una de les guies fent l’explicació. Foto: Twitter (@BCN_Accessible)

Joves amb Asperger fan de
guies al Monestir de Pedralbes

» El projecte busca trencar prejudicis cap a les persones que pateixen
aquesta síndrome per tal que puguin trobar sortides professionals 

Les Corts acollirà el 5 i 6 de març 
la convenció de la gent gran

SOCIETAT4L’Auditori AXA aco-
llirà el 5 i 6 de març la cinquena
edició de la convenció ‘Les veus de
les persones grans’, un espai de
participació debat i reflexió al
voltant de l’envelliment i de les po-
lítiques adreçades a la gent gran.

Sota el lema ‘Barcelona, una
ciutat per a tota la vida’, la con-
venció, organitzada per l’Àrea de
Drets Socials de l’Ajuntament i
promoguda pel Consell Assessor
de la Gent Gran, se celebra cada
quatre anys i té com a objectiu
donar veu a totes les persones de
60 anys o més de la ciutat. 

Enguany la convenció, que
està precedida d’un ampli procés

participatiu articulat a través de
tres fòrums sobre protecció so-
cial, cultura de la cura i diversi-
tat i vida quotidiana, se centrarà
en la recuperació dels drets so-
cials perduts, l’establiment d’una
aliança entre generacions, la llui-
ta contra la solitud no volguda i
la difusió dels drets i llibertats de
les persones grans. També es
parlarà sobre el canvi demogrà-
fic i l’envelliment. Al llarg de dos
dies es faran taules rodones i po-
nències, com per exemple la que
oferirà  l’experta independent
de les Nacions Unides sobre els
drets humans de les persones
grans, Rosa Kornfeld-Matte.

MÚSICA4El Festival Jardins
de Pedrables segueix confir-
mant nous artistes de cara a la
seva pròxima edició, que es po-
sarà en marxa el 5 de juny i s’a-
llargarà fins al 15 de juliol. Un
dels nous noms anunciats, des-
prés que Mariah Carey fos la
primera confirmació, és el de
Joan Dausà, que oferirà el seu
concert el 13 de juny.

Dausà seguirà presentant
al Jardins de Pedrables el seu
darrer disc, ‘Ara som gegants’,

que va publicar l’any passat.
Aquest treball discogràfic mos-
tra un Dausà pletòric que dona
el millor de si mateix en can-
çons com la que dona nom al
disc o ‘La gran eufòria’, un hit
vitalista. 

El músic de Sant Feliu de
Llobregat va publicar el disc
‘Ara som gegants’ l’any passat
després d’un temps apartat dels
escenaris. Abans havia publicat
‘Jo mai mai’ (2012) i ‘On seràs
demà’ (2014) i haver participat

en la pel·lícula ‘Barcelona, nit
d’estiu’.

WOODY ALLEN
El festival també ha confirmat
les actuacions de Woody Allen,
que arribarà acompanyat de la
banda The Eddy Davis New
Orleans Jazz Band, i del guita-
rrista estatunidenc de blues i
rock Gary Clark Jr. El concert
d’Allen es farà el 18 de juny,
mentre que el de Gary Clark
serà el 29 del mateix mes.

Imatge de l’anterior edició de la convenció. Foto: Ajuntament

Dausà, al Jardins de Pedralbes

Art | La Fundació Suñol es traslladarà a les Corts
La Fundació Suñol obrirà a finals d’any una nova sala al districte per tal de potenciar la creació i
difusió artística contemporània i fer més visible la Col·lecció Josep Suñol. El nou espai acollirà

les seus de la Fundació Suñol, que deixa el passeig de Gràcia, i de la Fundació Glòria Soler.
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URBANISME4L’endarreriment
que acumula el projecte de l’Es-
pai Barça –la remodelació del
Camp Nou i tot el seu entorn– a
causa de les complicades nego-
ciacions polítiques que van ser
necessàries entre el club i l’A-
juntament té un nou retard a la
vista. Es tracta, tal com ha in-
format recentment Economía
Digital, del finançament que el
club necessita per tirar enda-
vant el projecte i que de moment
sembla que no arriba.

Així doncs, tal com ha explicat
Economía Digital, la recerca de fi-
nançament que està fent el club,
sota l’assessoria de Goldman
Sachs, està necessitant més temps
del previst. Això ha provocat que
el club ja hagi descartat començar
les obres aquest estiu, tal com es
va preveure fa uns mesos. Cal re-
cordar que el primer termini d’i-
nici d’obres quan es va presentar
el projecte es va fixar per a l’estiu
del 2017.

FALTA PATROCINADOR
El desllorigador necessari per
què el club pugui tenir garantit  el
fet de poder afrontar una inversió
d’aquestes característiques –la

inversió que s’haurà de fer supe-
ra els 600 milions d’euros– és el
patrocinador del nou estadi. El
club fa molt de temps que busca
una empresa que posi 250 milions
d’euros sobre la taula per donar
nom al nou Camp Nou. Fa uns
mesos, diversos mitjans van pu-
blicar que el grup inversor Scran-
ton Enterpresies, vinculat a la
farmacèutica Grífols, i el Barça ha-
vien arribat a un acord pel pa-
trocini del nou estadi. Tot i això,
ara com ara no s’ha firmat res.

Aquesta situació, doncs, pro-
voca que el Barça no pugui de-
manar a la banca un préstec de
200 milions d’euros, necessari
per tirar endavant el projecte.  En
paral·lel, el club ha tancat re-
centment un préstec de 140 mi-
lions amb dos fons d’inversió
estatunidencs, tot i que Cata-
lunya Ràdio va avançar fa uns
dies aquests diners no es desti-
naran a l’Espai Barça.

Per últim, cal recordar que la
FAVB i la CUP van presentar a fi-
nals de l’any passat dues deman-
des contra el projecte. Tant la
FAVB com la CUP creuen que
l’Espai Barça vulnera la llei d’Ur-
banisme de Catalunya.

Nou retard per a l’Espai Barça
» El club no troba de moment el finançament necessari per poder tirar endavant el projecte

» Les obres havien de començar aquest estiu però el patrocinador per al nou estadi no arriba

Imatge actual del Camp Nou i el seu entorn i una reproducció virtual del futur Espai Barça. Fotos: Arxiu
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Ha començat al Tribunal Su-
prem de l'Estat espanyol el ju-
dici contra el Procés. L'escenari,
de pel·lícula tenebrosa amb
una flaire de naftalina que no
l'han pogut resoldre ni traient
a corre-cuita el Sant Crist que
sempre presidia la sala. 

El primer acusat a l'estrena
de les acusacions proclamà:
soc un pres polític. I de forma
natural, amb aquesta senzilla
frase, arribà el debat polític al
Suprem. I l'acusat va utilitzar la
metàfora de la cadira buida,
l'absència d'Espanya a la taula
de la negociació amb Catalu-
nya, i , a continuació, mirada a
Marchena i als altres sis mem-
bres del tribunal per dir-los
que, per culpa d'aquesta ab-
sència, ara són ells, els jutges,
els que s'han d'encarregar de la
feina que no han fet els polítics. 

Quan es tracta de Catalu-
nya, a l'Estat espanyol (sobre-
tot el profund) li és més fàcil
reprimir que negociar. Catalu-
nya s'asseu sempre a la taula

del diàleg però Espanya no hi
compareix mai. Quan Junque-
ras diu al tribunal que "votar no
és delicte, impedir-ho per la
força sí" queda clar que ell i els
altres encausats captaran l'a-
tenció de l'auditori espanyol i
estranger. 

Quin moment per a la his-
tòria! Ses senyories devien sen-
tir un calfred premonitori
avisant que tot el prestigi que
se suposa a un alt magistrat de
la judicatura pot anar-se'n en
orris en un procés que té una
alta probabilitat d'acabar a l'Alt
Tribunal d'Estrasburg dels
Drets Humans. Sens dubte, un
moment difícil per a aquests
set senyors que no ens sem-
blen imparcials i que més aviat
es mostren sospitosos de con-
taminació ideològica. Potser
aquests jutges, fiscals i advo-
cats de l'Estat, notables tots del
poder judicial, dubtin i tinguin
por per les seves carreres i re-
putació personal. O potser hi
ha algú (per pur atzar) que tin-

gui por de no estar a l'altura del
que la pàtria espera d'ell i es-
guerri una sentència tal com
van fer aquells estrangers mal-
destres amb la sentència d'ex-
tradició de Puigdemont. Però,
ben mirat, potser no hi van els
millors sinó els amics dels més
ben col·locats, i aquestes mi-
núcies morals o ètiques no cal
considerar-les quan es tracta
de la pàtria. 

A mesura que passin els
dies del judici quedarà palès
que no hi va haver cap mena
de violència per part de la ciu-
tadania convocada a votar, la

DUI va ser una mera declaració
política sense conseqüències
legals, els Mossos van seguir
les instruccions de la Justícia i
no hi va haver malbaratament
de recursos públics. La veu dels
presos ressonarà amb menys
distorsions mediàtiques. Hi ha
retransmissió en directe, i els
mitjans estrangers i espanyols
no tindran més remei que es-
coltar durant tot el judici com
s'expliquen els protagonistes
catalans de l'1-O. Uns líders po-
lítics que es troben en una si-
tuació d'indefensió acusats per
les seves idees. 

El pànic està instal·lat a l'al-
tre costat: els inculpats han en-
gegat l'altaveu amb valentia,
confiança i determinació. La ju-
dicialització del plet polític
entre Catalunya i Espanya ha
acabat polititzant la justícia i el
Tribunal Suprem es convertirà
els pròxims mesos en l'àgora
de debat que no han volgut ser
les Corts. Les idees no es
poden tancar a la presó: n'aca-
ben sortint. Al carrer, les idees
segueixen ben vives, els presos
polítics les treuen en seu judi-
cial... I fan avergonyir tota la ju-
dicatura espanyola.

Portant debats polítics als jutjats
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4L’esport és benestar, salut, edu-
cació, formació, inclusió, cohesió so-
cial i transmissió de valors. El districte
de les Corts ha estat sempre molt vin-
culat a la pràctica esportiva, albergant
grans clubs, amb equipaments es-
portius municipals i impulsant àre-
es per la pràctica d’esport als parcs i
jardins. A més, el districte va endegar,
el 2016, la Mesura de govern de co-
rresponsabilitat social dels grans
clubs esportius, per explorar vies de
col·laboració en projectes del terri-
tori que vinculin diferents agents. 

Seguint amb l’impuls de la pràc-
tica esportiva, des d’aquest dilluns
està en funcionament la nova zona
d’ús esportiu lliure situada al parc de
la Bederrida, la més gran de la ciutat
d’aquestes característiques, amb
gairebé 7.000 metres quadrats de su-
perfície per practicar diversos esports.
El dret a la pràctica esportiva lliure a
l’espai públic cal acompanyar-lo
d’instal·lacions obertes que el facin
factible. Espais com el de la Bederri-
da permeten que, de manera indi-
vidual o col·lectiva, la pràctica es-
portiva es vinculi a l’espai públic i a
l’ús d’aquest. Això permet, també, el
treball amb col·lectius pels qui la
pràctica esportiva els és un entorn de
socialització i normalització vital.

El Districte de les Corts ha tre-
ballat aquest projecte amb la com-
plicitat de l’Institut Barcelona Esports
i de les universitats que envolten la
zona. L’espai estarà obert cada dia de
la setmana, de 10 del matí a 21 ho-
res. Es podran practicar, de forma
gratuïta, futbol, bàsquet, atletisme,
tennis taula i, a més, té dos espais in-
dependents de cal·listènies que aju-
den a millorar el desenvolupament
de l’agilitat, flexibilitat i la confiança,
tonifica els grups musculars i millo-
ra la força física. Un nou espai pen-
sat per a tot tipus de col·lectius: veï-
nat, població universitària, estu-
diants dels centres de secundària i
primària propers, esplais i entitats de
lleure, entitats juvenils, entitats d’in-
clusió, educadors i educadores de
carrer, entre d’altres.

NORMES I CONVIVÈNCIA
Per garantir que tothom pugui fer
ús de les instal·lacions s’han redac-
tat un seguit de normes de funcio-
nament. Així doncs, no es permetrà
l’apropiació de l’espai per part de
grups o de col·lectius ni les reserves
prèvies d’horaris i torns entre grups.
La persona dinamitzadora de l’espai
és qui atorga l’ordre d’ús dels espais
per garantir la màxima rotació. D’al-

tra banda, per exemple, en el cas
que l’ús de les pistes de bàsquet i
futbol sala/handbol per part de
col·lectius sigui per jugar partits,
aquests han de tenir una durada
màxima de 50 minuts. També s’a-
plicarà una norma semblant a les
taules de tennis taula, on el temps
màxim d’estada és de 30 minuts. 

La nova zona esportiva comp-
tarà, també, amb cessió de material
(pilotes, raquetes i pilotes de tennis
taula) a totes aquelles persones o
col·lectius que ho sol·licitin. 

ZONA VERDA
La zona del parc de la Bederrida te-
nia gairebé 7.000 metres quadrats di-
vidits en dues plataformes a diferents
nivells que estaven ocupats per un
aparcament de vehicles  situat sobre
el dipòsit d’aigües pluvials del Cam-
pus Diagonal sud. Les obres per
transformar aquesta àrea han inclòs
tasques d'adequació de l'espai, una
nova pavimentació i pintura de les
pistes esportives, un nou sistema
d'enllumenat, i nova jardineria. A
més, en les pròximes setmanes, un
grup d’artistes urbans acollits al pro-
jecte ‘Murs lliures’ seran els encarre-
gats d’omplir de creativitat els mu-
rals exteriors de les instal·lacions.

A la Bederrida es fa esport
»Obre la nova zona d’ús esportiu del parc de la Bederrida, la més gran de la ciutat d’aquest tipus
» S’hi pot practicar, de forma gratuïta, tennis taula, atletisme, futbol i bàsquet, entre d’altres

4L’adequació del parc de la Bede-
rrida per habilitar-hi una zona po-
liesportiva i instal·lar-hi dos circuits
de cal·listènies va ser una de les
propostes ciutadanes incloses al
procés participatiu d’elaboració del
Pla d’Actuació Municipal (PAM) d’a-
quest mandat. Un procés realitzat
l’any 2016 amb l’objectiu de pre-
guntar als veïns i a les veïnes quina
era la ciutat i els barris que volien per
tal d’enriquir les propostes de l’equip
municipal i d’elaborar el Pla d’Ac-

tuació Municipal (PAM) i els 10 PAD
de Districte. A més, la recuperació d’a-
quest espai per part del veïnat tam-
bé es va incloure en el procés parti-
cipatiu del nou Espai Barça. En
aquest cas, un dels punts més de-
batuts va ser la gestió de la mobili-
tat de l’entorn, sobretot en dies que
coincideixen amb esdeveniments es-
portius. Així doncs, les mesures acor-
dades per millorar l’impacte a la
mobilitat permetran recuperar la
plaça Bederrida com a parc ciutadà.

Proposta ciutadana

La nova zona esportiva fa més de 7.000 metres quadrats i s’hi poden practicar diferents esports. Fotos: Districte

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Reclamen que la iniciativa per ampliar la xifra de pisos protegits s’apliqui a més municipis

Un 30% arreu del país?
HABITATGE/ La Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca de Barcelona (PAH), l’Observa-
tori DESC, la Federació d'Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assem-
blea de Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS) i el Sindicat de Llogaters i Llogateres,
les entitats impulsores de la iniciativa que
reclama que el 30% de tots els pisos nous
que es construeixin siguin habitatges pro-
tegits, volen que aquesta victòria en la ma-
tèria d’habitatge que es va aconseguir a la
ciutat el passat mes de desembre també es
pugui aplicar a la resta de pobles i ciutats
de Catalunya. 

Per tal de poder fer-ho (les entitats as-
seguren que mentre durava la tramitació,
diversos col·lectius i municipis de la resta
del territori es van interessar per poder
aplicar-la), a finals del mes passat van en-
llestir un kit o manual d’instruccions per
donar suport a totes les entitats i movi-
ments socials de Catalunya que vulguin
exigir als seus municipis l’aprovació de la
mesura. I per explicar el projecte encara
millor, les entitats van organitzar un taller
a l’edifici de la Lleialtat Santsenca, al barri
de Sants, durant la tarda del passat dis-
sabte 9. En aquesta sessió van participar
membres de la PAH, del Sindicat de Lloga-
ters i Llogateres i de l’Observatori DESC
que van explicar quins passos van fer en el
seu procés de lluita per aquesta fita.

L’objectiu del manual és ajudar aques-
tes iniciatives i fomentar-ne d’altres expli-
cant com s’ha de fer el procés d’impuls,
tramitació i aprovació d’aquest 30% per-
què no sigui l’excepció sinó la norma, tal
com preveu la Llei del dret a l’Habitatge de

Catalunya. En aquest kit hi ha tot el que les
entitats consideren rellevant, tant des del
punt de vista jurídi, com de les perspecti-
ves de comunicació, de relació amb els po-
lítics, de negociació i, fins i tot, directrius
per fer pressió al carrer.

Els impulsors d’aquest material denun-
cien que, a Catalunya, cada dia hi ha 60
desnonaments oberts i que, a la ciutat, la
quantitat d’habitatge públic que hi ha ac-
tualment és d’un 1,5%, i apunten també
una pèrdua en la quantitat d’habitatge
protegit barceloní, que podria rondar el
40%, però que per culpa de les vendes
continua minvant. En aquest sentit, posen
com a exemple estats com els Països Bai-

xos, Dinamarca o Àustria, que protegeixen
el dret a l’habitatge de la majoria de la seva
població, al mateix temps que abaixen els
preus de mercat.

Les entitats conclouen que no es pot
deixar la creació del parc protegit en mans
dels pressupostos públics, perquè no arri-
ben als nivells necessaris, i asseguren que
també cal implicar-hi el sector privat. i ins-
ten la Generalitat a incloure el 30% en el
nou Pla Territorial de l’Habitatge.

URBANISME/ L’Associació de Veïns de la Sagrada Famí-
lia va presentar, a finals del passat mes de gener, diver-
ses al·legacions contra l’acord que l’Ajuntament i el Patronat
de la Sagrada Família van signar el passat 18 d’octubre.

Des de l’entitat veïnal denuncien que la modificació
dels plans urbanístics que han pactat el consistori i el Pa-
tronat no especifica com s’acabarà la façana de la Glòria.
Aquesta qüestió genera polèmica perquè el Patronat vol
construir una gran escalinata al carrer Mallorca, cosa que
implicaria l’expropiació de diferents edificis, ja que el Pla
General Metropolità qualifica l’espai com a zona verda. 

En una roda de premsa, Joan Itxaso, responsable de
les qüestions urbanístiques de l’entitat, va denunciar que
la modificació del pla urbanístic fa referència als canvis al
carrer de Provença  –el Patronat preveu fer créixer el tem-
ple dos metres i mig a la vorera mar – però no als del ca-
rrer de Mallorca, que són molt més substancials. Segons
Itxaso, tot i que l’Ajuntament va dir que aquesta qüestió
es tractarà més endavant, hi ha una estratègia “per forçar
la llei a trossets”.

Per últim, des de l’entitat es van manifestar contra l’am-
pliació del temple el passat dia 16 de febrer. Els veïns te-
nen previst allargar les  mobilitzacions  fins a les eleccions
municipals.

Al·legacions veïnals a l'acord entre 
la Sagrada Família i l'Ajuntament HABITATGE/ “Davant la vulneració de drets hem dit prou

desnonaments oberts. Volem acabar amb aquestes pràc-
tiques despiadades inhumanes que provoquen més angoixa
i patiment a les famílies”. Aquestes paraules resumeixen l’es-
perit de la campanya Prou desnonaments oberts, que la PAH
va presentar el passat 15 de gener amb un acte públic al
davant de la Ciutat de la Justícia.

En un manifest, la PAH denuncia que aquests desno-
naments sense data “incompleixen la legalitat, donat que
la possibilitat de fixar desnonaments en dates obertes no
es troba recollida a cap norma” i que “malgrat la claredat de
la llei, veiem un increment en l’exercici d’aquesta pràctica
arbitrària dels tribunals que neix per accelerar els desno-
naments i boicotejar la desobediència civil”. La plataforma
crida a la participació veïnal per intentar frenar-los.

Presenten la campanya
‘Prou desnonaments oberts’

Les entitats volen que 
la Generalitat inclogui 
el 30% en el nou Pla

Territorial de l’Habitatge



15 | 

línialescorts.cat27 de febrer del 2019El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

MOBILITZACIÓ/ El passat dis-
sabte 2 al matí, Marea Pensionista
va tornar a organitzar una pro-
testa per reclamar unes pen-
sions dignes. El punt de trobada
de la concentració organitzada
pels pensionistes va ser la plaça
de la Universitat, al punt de les 11.
En la manifestació, a banda de ju-
bilats de la ciutat, van participar-
hi persones arribades de Cas-
telldefels, Gavà, Granollers, Mar-
torell, Viladecans, Vallirana o Sant
Vicenç dels Horts, entre altres.

Poca estona després, la mar-
xa va començar a caminar cap a
l’edifici central de la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social, situat
al carrer d’Aragó.

Nova manifestació
per reclamar unes
pensions dignes

SERVEIS/ La plataforma Aigua és Vida i la
FAVB, les dues entitats que han lluitat més
perquè s’impulsi una consulta als veïns per
plantejar la remunicipalització de l’aigua,
han sol·licitat al Consell Assessor de Trans-
parència, Participació i Acció Social d'Agbar
que insti l’empresa a retirar les demandes
que la multinacional francesa Agbar-Suez i
la Cámara de Concesionarios y Empresas
del Sector Público han presentat al Jutjat
Contenciós Administratiu 3 i 11 de la ciutat
i que volen evitar que es pugui fer aquesta
consulta ciutadana (que es faria conjunta-
ment amb el possible canvi de nom de la
plaça d’Antonio López). 

Les entitats consideren que és el mo-
ment de canviar “la gestió de l’aigua a la
ciutat, que sempre s’ha decidit en despat-

xos i de forma opaca” i que “una gestió pú-
blica i democràtica és l’única forma de
gestió de l’aigua que garantirà en un futur
el Dret Humà a l’Aigua”, i demanen que hi
hagi un control públic i ciutadà.

Aigua és Vida i la FAVB creuen que les
denúncies que s’han interposat són “un
nou atac a la democràcia” i que l’actitud
de l’empresa és “una clara mostra de com
la transnacional francesa sap que la ciuta-
dania no vol que es faci negoci i s’extre-
guin beneficis milionaris amb un dret
humà com és l'aigua”.

El comunicat conjunt torna a instar el
Consell Assessor a retirar els contenciosos
i a “deixar de dificultar l'aprofundiment
democràtic“ que les entitats de la ciutat
han treballat durant anys.

La FAVB vol que Agbar retiri les
demandes per evitar consultes veïnals

URBANISME/ L’Associació de
Veïns del barri de Porta, al dis-
tricte de Nou Barris, té la intenció
d’accelerar la seva reivindicació
relacionada amb els horts de
Maladeta, situats en un solar de
propietat privada d’aquest mateix
carrer. Fa més de 10 anys un
grup de jubilats va decidir ocupar
l’espai per donar-li una utilitat. Els
veïns fa temps que reivindiquen
que el solar sigui públic i servei-
xi perquè s’hi facin equipaments.

La problemàtica es remunta
a l’any 2004, quan es van expro-
piar els solars del carrer en el
marc del procés de remodelació
del barri. La intenció era cons-
truir-hi blocs de pisos.

Els Veïns de Porta
protestaran pels
horts de Maladeta

EDUCACIÓ/ La Plataforma per
l’Educació Pública del Poblenou
va celebrar, el passat dissabte 2,
una nova festa reivindicativa i una
cercavila pel barri per protestar
contra la massificació a les esco-
les públiques.

L’espai de la cruïlla de la ram-
bla del Poblenou amb el carrer de
Pere IV es va anar omplint, a par-
tir de les 11 del matí, amb des-
enes de persones, que van tornar
a reclamar la creació de més línies
per millorar la qualitat de l’en-
senyament.

La jornada va acabar amb la
cercavila pels carrers del barri i la
festa reivindicativa, que es va
celebrar a Can Saladrigas.

El Poblenou
protesta contra la
massificació escolar

Satisfacció entre les entitats per 
l’acord per la futura unió del Tram

MOBILITAT/ El 25 de gener del
2019 ja és una data que queda
marcada, per sempre més, en la
història de la mobilitat de la ciu-
tat. I és que en la primera sessió
plenària de l’any es va desblo-
quejar la unió del tramvia per la
Diagonal, una iniciativa que ha
estat en el debat públic i polític
durant més d’una dècada. La ini-
ciativa tira endavant gràcies als 24
vots de l’equip del govern d’Ada
Colau, d’Esquerra, del PSC i dels
regidors no adscrits Gerard Arda-
nuy i Juanjo Puigcorbé. En canvi,
els 17 regidors del PDeCAT, del
Partit Popular i de Ciutadans van
votar-hi en contra. De moment
no s’han fixat terminis concrets
(les eleccions municipals són im-
minents), però la decisió ha gene-
rat una enorme satisfacció entre
les entitats que defensaven la
connexió dels dos extrems.

D’aquesta manera, Unim els
Tramvies, la Plataforma Pel Trans-
port Públic, la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire o la FAVB, entre
altres, van voler compartir la seva
felicitat amb comunicats i missat-
ges a les xarxes socials aquell ma-
teix divendres, pocs moments
després que es confirmés que el
projecte tirava endavant.

De fet, el president de la Plata-
forma Pel Transport Públic,  Ricard
Riol, que era un dels assistents a la
sessió al Saló de Cent, va ser un
dels que va mostrar la seva alegria
d’una forma més efusiva. Riol,
amb un gran somriure, duia una
maqueta d’un tramvia i es va aixe-
car del seu seient per simular la fu-
tura unió.

Aquesta satisfacció, però, és
compartida més enllà de la ciutat.
I és que a Sant Adrià i Badalona, les
dues ciutats on també arriba el
Trambesòs, o a Esplugues i Sant
Just Desvern, els municipis per on
passa el Trambaix, també s’ha
rebut amb optimisme aquesta no-
tícia, una sensació positiva com-
partida també per la CONFAVC.

2020, PUNT DE PARTIDA?
Ara, doncs, falta que es passi de
les decisions a les accions. En
aquest sentit, durant la primera
setmana d’aquest mes, l’Ajunta-
ment va demanar a l’Autoritat del

Transport Metropolità (ATM) que
publiqui l’estudi informatiu sobre
la unió que es va elaborar el 2017.
La intenció de l’actual govern mu-
nicipal seria començar les obres
durant l’any que ve.

“BRINDIS AL SOL”
Des de l’oposició, el PDeCAT va
definir l’acord com un “brindis al
sol” i va insistir en la seva aposta
pel bus elèctric. Ciutadans, per la
seva banda, va dir que “no és
prioritari gastar 600 milions”,
mentre que el PP va qualificar l’a-
cord de “gesticulació”.

La votació va tirar
endavant amb 

24 vots favorables
i 17 en contra
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Comerç

Nens i nenes de l’Escola
Pràctiques, mercers per un dia
PROGRAMA4Dos grups d’a-
lumnes de primer de primària de
l’Escola Pràctiques i l’Escola
Sant Ramon Nonat van visitar fa
pocs dies la merceria Fent Punt
en el marc del programa ‘El co-
merç i les escoles’, que enguany
celebra el seu desè aniversari.

La trobada va servir perquè
els nens i nenes de l’escola es fa-
miliaritzessin amb un comerç de
proximitat i perquè, al mateix
temps, un comerç local com
Fent Punt es donés a conèixer
entre els més petits. En aquesta
desena edició d’‘El comerç i les
escoles’ hi participaran set es-

coles del districte, 900 alumnes
i tres comerços.

COMERÇ I ESCOLES
El programa ‘El comerç i les es-
coles’ promou el coneixement
de l’entorn cultural, social i his-
tòric a través del comerç de
proximitat i té com a objectiu
crear una cultura de consum crí-
tic i responsable als més petits.
Aquest projecte educatiu ofereix
a les escoles l’oportunitat de
conèixer i repensar el comerç de
proximitat i elaborar criteris
per consumir de manera activa,
crítica i responsable.

FORMACIÓ4El número de co-
merços del conjunt de la ciutat
que van rebre assessorament
empresarial va créixer un 35%
durant l’any passat. Concreta-
ment, un total de 1.621 esta-
bliments, tal com ha explicat
l’Ajuntament, van ser assesso-
rats durant el 2018 per pro-
fessionalitzar i enfortir el seu
negoci des de l’Oficina d’Aten-
ció a les Empreses de Barcelo-
na Activa.

L’assessorament que han
rebut aquests comerços s’ha fet
en diferents àmbits. Alguns
d’ells tenen a veure amb la mi-
llora de la formació dels treba-
lladors, la selecció de recursos
humans, la millora de la gestió
del negoci  o, especialment, tot allò que té a veure amb la digi-

talització del comerç. 

DIGITALITZACIÓ
Sobre la digitalització, els co-
merços han rebut assessora-
ment sobre com tenir una pre-
sència bàsica a internet, la con-
tractació de serveis de comu-
nicació digital o la participació

en plataformes de venda en lí-
nia. El regidor de Comerç,
Agustí Colom, ha afirmat que
les polítiques per enfortir el
comerç de proximitat han de
passar per “encarar el repte de
la digitalització sense perdre al-
llò que el fa fort: la qualitat, l’es-
pecialització, la prescripció i
la construcció de veïnatge”.

La formació és clau per al comerç local. Foto: Ajuntament

Més de 1.600 comerços van
rebre assessorament el 2018

Gastronomia | Premi per al restaurant Rabbar
El restaurant Rabbar, situat a la plaça de la Concòrdia, ha estat reconegut

recentment, en el marc dels Premis Restauració, com el millor restaurant de
barri del districte. Obert des del 2009, la seva especialitat són les tapes.

Els comerços han
estat assessorats 
en temes digitals,
gestió i formació
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Esports Tennis | Mintegi, de l’RCTB, campiona del WTTJ de Porto Alegre
Victòria al Brasil. La jove guipuscoana Ane Mintegi, de 15 anys, va guanyar el campionat World
Tennis Tour Junior que es va disputar a Porto Alegre (Brasil) el passat cap de setmana. En el
partit que va decidir el títol, Mintegi va derrotar la japonesa Natsumi Kawaguchi (6-1 i 7-5).

El Joventut continua fora 
de la zona de descens directe

Els bons resultats
no arriben, però el
sènior del Joventut
continua fora de la

zona de descens directe gràcies
als mals resultats dels tres equi-
ps de la cua de la classificació. El
conjunt de Marc Roset ocupa la
tretzena posició de la taula, amb
6 victòries i 13 derrotes, dos par-
tits guanyats més que el CN Ter-
rassa i el Sant Fruitós.

El conjunt cortsenc no ha
aconseguit cap victòria en aquest
mes; per trobar el darrer triomf
de l’equip groc cal remuntar-se

fins al passat 20 de gener, quan
les de Roset van vèncer el derbi
a la pista del Roser (52-55).

Així, amb la necessitat de
trencar aquesta mala dinàmica,
el Joventut rebrà la visita del
dotzè, el Tarragona Bàsquet,
aquest dissabte a partir de dos
quarts de set de la tarda. Una vic-
tòria permetria que les cortsen-
ques atrapessin el conjunt tarra-
goní en aquesta dotzena plaça.
Després d’aquest partit crucial, les
de Cornet afrontaran un dels
partits més difícils de la lliga, la
visita al GEiEG de Girona.

El Polo de Carlos García Cuenca
afronta la darrera aturada del
curs de la Divisió d’Honor mas-
culina d’hoquei herba amb qua-
tre punts d’avantatge sobre el se-
gon, l’Atlètic Terrassa. La dis-
tància es va retallar després que
l’equip només sumés un punt en
la darrera jornada contra el Club
de Campo (1-1), mentre que els
grocs van guanyar de forma cla-
ra un dels seus derbis contra el
CD Terrassa (5-2).

La lliga s’atura fins a la mei-
tat del mes de març, ja que la se-
lecció espanyola haurà de jugar
tres jornades de la Pro League. De
fet, la catorzena jornada, que
farà que els de Pedralbes rebin la
visita del Barça, serà la darrera
abans de la Copa del Rei, una
competició que enguany es dis-
putarà a les instal·lacions del
Club de Campo madrileny entre
el 22 i el 24 de març. El Polo va

perdre la final l’any passat contra
l’Egara a Bétera (València).

EL FEMENÍ PUNXA A CASA
El sènior femení, en canvi, va ju-
gar i va empatar a l’Eduardo
Dualde contra l’Egara (2-2), un
resultat un punt decebedor con-
tra el penúltim classificat que fa
que les de Fabri Demarchi perdin
la segona plaça en benefici del
Complutense.

La Divisió d’Honor femenina,
en canvi, no s’atura, i el calenda-
ri en les pròximes setmanes serà
frenètic, culminant el mes que ve
amb la Copa de la Reina, que
també organitzarà el Club de
Campo. Abans, però, l’equip hau-
rà de visitar el camp del Tabu-
riente (aquest diumenge a partir
de tres quarts de 12 del migdia)
i de rebre la visita de la Real So-
ciedad diumenge que ve.

L’equip no tornarà a jugar fins al dia 17 del mes que ve. Foto: RCP

El Polo aparca la lliga amb
quatre punts sobre el segon

Pau Arriaga
PEDRALBES
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Esports
El Manyanet necessita bons
resultats per fugir del descens

L’Handbol Manyanet
va aconseguir trencar
la seva mala ratxa de
derrotes guanyant per

la mínima a Cambrils el passat
dissabte 16 (27-28), però ha de
continuar guanyant per no haver
de patir per tornar a perdre la ca-
tegoria a final de curs.

L’equip és penúltim, amb
nou punts, dos menys que el CH
Parets i tres menys que el BM

Granollers C en la Lliga Catalana
sènior masculina.

Els pròxims partits que hau-
rà d’afrontar seran la visita del fi-
lial del Sant Martí Adrianenc, el
tercer classificat, al pavelló de l’I-
lla (aquest dissabte a les quatre de
la tarda), mentre que el segon cap
de setmana del mes que ve l’equip
tornarà a la carretera i s’enfron-
tarà a un dels seus rivals directes,
el Granollers C.

L’UBAE, més líder del grup 1
de Tercera de futbol sala

El primer equip de
l’UBAE continua
encadenant victò-
ria rere victòria i li-

derant el grup 2 de la Tercera Di-
visió de futbol sala. Els mamuts,
que han guanyat els seus sis dar-
rers partits seguits, tenen ara
quatre punts d’avantatge sobre la
Penya Esplugues i el Sala 5 Mar-
torell, els seus dos principals
perseguidors. L’Alcoletge, quart,
ja és a nou punts de distància.

El conjunt verd tindrà ara
un petit parèntesi a la competició
domèstica, ja que aquest cap de
setmana no hi haurà jornada. La
lliga tornarà a posar-se en mar-
xa dissabte de la setmana que ve,

quan els mamuts rebran la visi-
ta d’un dels equips de la zona
tranquil·la de la classificació, l’FS
Sant Sadurní. 

EXAMEN A LA COPA
Abans d’aquest enfrontament
contra el conjunt de l’Anoia,
però, el conjunt verd haurà d’a-
frontar un examen extra, un  par-
tit de la quarta ronda de la Copa
Catalunya absoluta. 

El bombo va voler que l’UBAE
es vegi les cares contra l’AE Bells-
port de l’Hospitalet, el sisè clas-
sificat del grup 3 de la Segona Di-
visió B, en un partit que es dis-
putarà demà a partir de les vuit
del vespre al pavelló de l’Illa.

ATLETISME4Un dels dies més
esperats de l’any pels atletes de
la ciutat (i d’arreu del món) ja és
a tocar. Diumenge de la setma-
na que ve se celebrarà la 41a edi-
ció de la Zurich Marató de Bar-
celona, la prova de llarga dis-
tància per excel·lència de la ca-
pital del país i una que ja ha co-
mençat a guanyar-se una gran
reputació a Europa i al planeta.

La gran novetat en l’edició
d’enguany ja es va anunciar fa
uns mesos: la marató canvia el
recorregut habitual en les da-
rreres edicions per donar la ben-
vinguda a un traçat molt més rà-

pid i amb un 10% menys de
desnivell, cosa que, a la pràctica,
es traduirà en un recorregut
molt més ràpid, de manera que
es podria trencar el rècord de la
prova, establert fa nou anys per-
part del kenià Jackson Kotut
amb un temps de dues hores, set
minuts i 30 segons.

El tret de sortida es donarà,

com és habitual, des de l’avin-
guda Reina Maria Cristina, a
tocar de la plaça d’Espanya, des
d’on es dirigiran cap al Camp
Nou, pel carrer de la Creu Co-
berta i el carrer de Sants. Després
de recórrer bona part del dis-
tricte, a partir del quilòmetre 10
la cursa discorrerà per l’Eixam-
ple abans de completar un bon
tram de la Meridiana. L’itinera-
ri portarà els participants pel dis-
tricte de Sant Martí, fent una
anada i tornada pel tram de la
Diagonal des de la zona del Fò-
rum fins a les Glòries, abans
d’enfilar la darrera quarta part de

la cursa, pel Front Marítim.
L’Arc de Triomf, la Catedral o el
monument a Colom seran al-
guns dels punts icònics de la ciu-
tat per on els corredors hauran
de passar abans de tornar al
punt de sortida, on també hi
haurà col·locada la meta.

L’organització espera  arri-
bar, un cop més, a la xifra de
20.000 inscrits (en el moment
del tancament d’aquesta edició
de Línia les Corts la xifra era lleu-
gerament inferior als 16.000),
dels quals es calcula que gairebé
la meitat seran estrangers i prop
d’una quarta part, dones.

Un moment de la cursa de l’any passat. Foto: ZMB

Sabatilles a punt: tot llest 
per a la 41a edició de la Marató

Aproximadament 
una quarta part dels
participants en la 
cursa seran dones
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Viu en línia

Després de més de quatre anys junts, Gorka González i 
Melani Olivares han anunciat la seva ruptura. La parella es
va casar l’estiu de 2016 i, un any més tard, va néixer el seu
fill Lucho. Ara, segons va confirmar l’actriu, han decidit se-

guir camins diferents. Tot i que no va concretar el motiu de
la ruptura, la catalana va explicar que no creu que la família
tradicional sigui l’única opció. En aquest sentit, es va posar

a ella mateixa com a exemple, ja que té una filla adopta-
da, una altra que va sorgir de la seva relació amb el mú-

sic Javier Rojas i, finalment, el petit Lucho. “A la meva filla
Martina, a la que vaig anar a buscar a Etiòpia, li vaig dir
que aquesta família l’havíem arrencat nosaltres dues. I

ara m’he separat de nou i torna a ser monoparental”,
va comentar en una entrevista que va concedir a El
Periódico. Olivares, que es va fer famosa pel seu pa-

per a Aída, està immersa actualment en la 
gravació de la sèrie Benvinguts a la família de

TV3.  

| Aragami: Shadow
Nova entrega d’aquesta saga en la qual ens podem posar a la 

pell de l’ombra d’un esperit que vaga per tretze universos.

No t’ho perdis

Llibres Teatre

Després de l’èxit que van aconseguir
amb l’àlbum de debut el 2017 Capità
Ibuprofèn, el grup lleidatà EnZel publi-
ca el seu segon treball discogràfic, Mel i
llimó (DiscMedi, 2019), en el qual la
banda, amb noves incorporacions, se-
gueix apostant per convertir en can-
çons missatges originals i espontanis
compartits a través del mòbil.

Música

Rodriguez acaba portant a la gran
pantalla un dels grans projectes de Ja-
mes Cameron, que finalment n’és el
productor. La protagonista desperta
sense recordar qui és en un món que li
és desconegut. Un metge, Anat, inten-
tarà protegir-la del seu passat mentre
ella intenta construir una nova vida 
en els misteriosos carrers d’Iron City.

Pelis i sèries

Alita: àngel de combat
Robert Rodriguez

Mel i llimó
EnZel

Aquest llibre desfà els passos d’aquells
que es dediquen a la manta a Barcelo-
na. Emprèn un viatge des de Dakar fins
a la capital catalana amb l’objectiu de
comprendre per què moltes d’aques-
tes persones decideixen passar la jo-
ventut a bord d’una pastera per arribar
a Europa. Un text que analitza diversos
fenòmens socials des de la manta.

Vida Mantera
Yeray S. Iborra

Laia Marull i Pablo Derqui es posen a
les ordres de Pere Riera per presentar
una parella que s’està divorciant i que
vol fer net traient tots els draps bruts
d’una relació viciada. La discussió entre
el pare i la mare, la lluita dialèctica que
protagonitzen els actors, els portarà a
ells mateixos i al públic al límit. 

A La Villarroel de Barcelona.

La dansa de la venjança
Jordi Casanovas

A LES XARXES...

Ser una actriu reconeguda
És la protagonista de la sèrie ‘Benvinguts a la família’

Famosos

Confirmar la ruptura amb el seu marit 
Olivares estava casada amb el músic Gorka González

Mostres d’afecte i missatges d’ànim  
Els seguidors de la catalana li donen el seu suport

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

M E L A N I  O L I V A R E SQUI ÉS?
La fitxa

Dijous de filologia
El cicle de divulgació Els Dijous de Filologia! ja està en marxa a

la Universitat de Barcelona, el qual pretén donar a conèixer
la recerca que es fa a la Facultat de Filologia a tota la ciutada-
nia de la ciutat. És la primera edició del cicle, però això no els

ha impedit fer un programa d’allò més complet. Hi haurà
deu sessions conduïdes per experts i expertes de la Facultat i

tractaran temes tan diversos com el Lazarillo de Tormes, la
novel·la negra, l’actualització de la normativa del català o la

figura de Rosalía de Castro. Totes les cites són en dijous i gra-
tuïtes. Trobareu tota la informació al web de la universitat.
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DIVENDRES 8 DE MARÇ
19:30 Anabel Real i Esther Pinyol seran les en-

carregades del pròxim concert del cicle Mú-
sica en la intimitat. / Jardí dels Tarongers de
la Casa Bartomeu.

TOTS EL DIMARTS
20:30 El professor Sebastián Nicolás continua

encarregant-se de cadascuna de les lliçons del
taller d’iniciació a la guitarra. Cal inscripció
prèvia, les places són limitades. / Centre Cí-
vic Can Deu.

TOTS ELS DIMECRES
17:30 Cada dimecres a la tarda, fins al dia 13 del

pròxim mes de març, es faran noves sessions
del curs anomenat Escriu la teva novel·la, pen-
sat per a potencials escriptors. / Centre Cívic
Joan Oliver - Pere Quart.

A PARTIR DE L’1 DE MARÇ
Matí-Tarda Marta Darder serà la responsable

de l’exposició Dona Woman, que vol mostrar
totes les maneres i formes que hi ha de fe-
minisme en l’actualitat. / Centre Cívic Josep
Maria Trias i Peitx.

A PARTIR DEL 4 DE MARÇ
Matí-Tarda Quin temps tenim? L'organització de

la vida quotidiana serà el nom d’aquesta mos-
tra organitzada en el marc del Dia Interna-
cional de les Dones. / Biblioteca Montserrat
Abelló.

AVUI 27 DE FEBRER
11:00 La contacontes Montserrat Dulcet arriba

a les Corts per presentar l’activitat per a na-
dons anomenada  Ballmanetes. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

DISSABTE 2 I 9 DE MARÇ
10:00 BiblioLab. Tallers familiars serà una de les

propostes lúdiques perquè comparteixin pe-
tits i grans que es farà durant tot el mes que
ve. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca Mont-
serrat Abelló.

DIUMENGE 10 DE MARÇ
13:00 Partit d’hoquei herba corresponent a la

dotzena jornada de la Divisió d’Honor fe-
menina entre el Polo i la Real Sociedad. / Camp
Eduardo Dualde.

La xica xica xicorrina del xic xic de cal Xi-
carró, la Rosa serà una narració en la
parla del Pallars. / Biblioteca Les Corts
- Miquel Llongueras.

Carles Alcoy coordinarà una
narració en la parla del Pallars

Dijous 7 de març a les 18:00

Fins al dia 20 del mes que ve, cada di-
mecres es faran noves sessions del curs
d’informàtica i Internet que coordina
la professora Elsa Ramos. / Centre Cí-
vic Josep Maria Trias i Peitx.

Recta final del curs d’informàtica
i Internet d’Elsa Ramos
Tots els dimecres a les 11:00

La jove cantant anglesa Dodie Clark
arriba al districte en el marc de la seva
gira internacional Human tour. Serà la
seva única actuació a la ciutat. / Sala
Bikini.

La cantant anglesa Dodie
arriba a la Sala Bikini

Dissabte 1 de març a les 21:30

Partit de bàsquet corresponent a la vin-
tena jornada de la Copa Catalunya fe-
menina entre el Joventut i el TGN
Bàsquet. / Pavelló de l’Illa.

El Joventut estrena el març
rebent la visita del TGN

Diumenge 3 de març a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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