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El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mo-
bilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el femi-
nisme ha permès que el seu dis-
curs s’hagi introduït a les institu-
cions i, sobretot, a la cultura po-
pular i a l’imaginari de bona part
de la societat.

Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment femi-
nista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, ela-
borat per l’observatori ciutadà Fe-
minicidio.net. Les dades d’a-
quests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Eu-
ropa”, explica la directora de l’in-
forme, Graciela Atencio. 

Tot i això, els números se-
gueixen sent inacceptables: a Ca-
talunya s’han registrat 163 assas-
sinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la pa-
rella i un de cada deu casos són fe-
minicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes co-
neguts”, subratlla Atencio.

EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contra-
restar aquest fenomen és fona-
mental “empoderar la societat ci-
vil” perquè faci “un rol actiu de pre-
venció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe. 

Un altre dels aspectes a tre-
ballar és el paper de les adminis-
tracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris inde-
pendents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat do-
cumentació a l’informe.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista

» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya

La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M. 

ANÀLISI4Mentre que les da-
des sobre feminicidis demos-
tren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gè-
nere a Catalunya són alar-
mants. De les denúncies pre-
sentades als jutjats de Barcelo-
na el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.

A més, el 40% de les de-
núncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que de-
nuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.

El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests ca-
sos “l’Estat és directament res-
ponsable i hauria d’indemnit-
zar la víctima”.

El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jut-
jats sobrecarregats de feina, as-
senyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la vio-
lència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

Augusto Magaña
BARCELONA
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La lupa

per Enric Bárcena (Barcelona en Comú)

Parla amb la teva veïna

Ja fa unes setmanes que els activistes
de Barcelona en Comú ens hem or-
ganitzat als nostres barris per anar de
porta a porta a parlar amb els nostres
veïns. En aquestes sortides, busquem
arribar a tothom, sense excepció, i re-
collir els neguits i interessos d’a-
quells que viuen replà per replà o a la
nostra mateixa illa de ca-
ses. Es tracta de fer allò
que millor sabem fer, la
política a peu de carrer, la
més propera, la dels que
coneixem els carrers pam
a pam, porta a porta. 

Gràcies als milers de
converses que estem tenint per tota la
ciutat donem veu a històries de perso-
nes lligades als barris i que val la pena
de compartir. Són les històries de la
Barcelona que no es dóna per vençuda:
veïns que han pogut refer la seva vida
gràcies a un ajut després d’haver per-
dut casa seva i que ara lluiten conven-
çuts pels drets dels veïns del seu nou

barri; veïnes que per primera vegada se
senten interpel·lades perquè no ens
prenguin el futur i per baixar al carrer
tot preguntant “i jo? Què puc fer?”. Dar-
rere d’aquestes decisions hi ha històries
de persones que mai no s’havien inte-
ressat per la política, però que ara sen-
ten que poden fer alguna cosa per se-

guir canviant el rumb de la ciutat. 
I què trobem a l’altre costat de les

portes? “Gràcies per venir-me a veure
i escoltar-nos!”. Aquesta és una de les
frases que més ens repeteixen els veïns
i veïnes quan piquem a la seva porta.
Quan ens ho diuen no deixem de sor-
prendre'ns, i a la vegada ens confirma
que en una societat tan mediatitzada el

més radical que podem fer és parlar en-
tre veïns i veïnes. 

Dedico el meu temps lliure a picar
portes i parlar amb els meus veïns
perquè m’omple d’energia i conven-
ciment l’agraïment que rebem: “mai
ningú ha vingut a preguntar-nos res,
és la primera vegada” o fins i tot un

“us estàvem esperant”. Hi
ha agraïment, també re-
trets, i moltes ganes d’as-
senyalar allò que encara
queda per fer. 

Obrir la porta és escoltar
i parlar  amb una veïna on
descobrim sovint que la

seva història és també la nostra. És la
de tanta gent que volem ser escoltades
i tingudes en compte, que volem un
món millor on ningú quedi enrere. 

Comencem donant veu i escoltant
aquells que mai són preguntats. Picant
la porta de les persones que no conei-
xem però que volem convidar a fer nos-
tre el futur de la ciutat entre totes. 

En una societat tan mediatitzada 
el més radical que podem fer és parlar 

entre veïns i veïnes

Es tan terriblemente
doloroso escuchar a

Millo como preocupante.
Han decidido que el objetivo es aplas-
tar cualquier movimiento de 2,5 mi-
llones de habitantes. Un Estado que
opta por esto implosiona inexorable-
mente. No sabemos como ni cuando,
pero pasará. Irresponsabilidad total.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Melero excel·leix al Tri-
bunal Suprem perquè

sap on és, té cultura jurí-
dica espanyola i, políticament, està
més a prop del tribunal que del seu
propi defensat. En resum, perquè és es-
panyol. Quan tu acceptes el poder de
l’estat, el millor, en efecte, és que juguis
al seu joc.

@BernatDedeu

Cabify está en su de-
recho de gastar todo el

tiempo y dinero que quie-
ra buscando cómo saltarse la regulación.
Pero ese tiempo y dinero son también
pérdidas para el sector VTC, donde ope-
ran empresas que sí saben sacar bene-
ficios actuando como vehículos con
conductor y no como taxi.

A veure, senyors, feu
vaga laboral, cobriu les

tasques reproductives de
les dones del vostre voltant perquè pu-
guin mobilitzar-se i quedeu-vos a se-
gona fila. Teníeu 364 dies per descobrir
això, no costa tant. I el dia 9, no us n’o-
blideu de tot plegat. #VagaGeneral-
Feminista.

@apuente@AlbanoDante76 @laiamauribaraza
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Els semàfors

Escola Ausiàs March
L’Espai Expositiu de les Corts acull fins
al 26 d’abril una exposició sobre el 125è
aniversari de l’escola Ausiàs March. La
mostra inclou fotografies i textos de la

història del centre fundat l’any 1893 i que
els 70 es va traslladar a la plaça Comas. 

pàgina 10

Joventut Les Corts
L’equip de Marc Roset va fer saltar la
banca en la seva visita a la pista del

GEiEG de Girona, un dels conjunts de la
zona alta. El triomf ha de servir per 
reforçar la moral de les grogues, que

hauran de patir per salvar la categoria. 
pàgina 18

Arquebisbat
Veïns de les Corts han denunciat al Dis-
tricte que unes obres al solar on l’Arque-
bisbat vol fer una residència de gent gran
van acabar malmetent una porta de l’an-

tic edifici per fer entrar una màquina,
cosa que denuncien que “és il·legal”. 

pàgina 10
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Suspesa temporalment 
la residència d’avis del Bisbat1

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

Joves amb Asperger fan de guies 
al Monestir de Pedralbes

Porten a la fiscalia el projecte 
de la residència del Bisbat

El Jardins de Pedralbes 
confirma Joan Dausà

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Fa un temps vaig sentir d’al-
guna veu silenciada que els in-
teressos farmacèutics podien
arribar a generar guerres mun-
dials. Avui soc jo qui, a través
d’aquesta humil carta, vol de-
nunciar l’absoluta falta d’ètica i
el perillós menyspreu per la sa-
lut de les persones que ens de-
mostra l’espot publicitari d’una
pastilla del dia després anome-
nada ellaOne, comercialitzada
per HRA Pharma S.L.

Fent bandera d’eslògans fe-
ministes equipara la píndola a
un senzill caramel. Com a dona,
m’espanta que es digui amb fri-
volitat “aquest cos és meu” i es
parli de les “meves regles” sense
un sol advertiment de quines
repercussions tindria la ingestió
d’un comprimit-bomba farcit
d’hormones al meu cos ni res-
pecte a les precaucions que hau-
ria de prendre. Com a feminista,
m’irrita la utilització que fa l’a-
nunci de la dona i la banalitza-
ció de lemes fonamentals de la
nostra lluita. Com a ciutadana,
lamento profundament la ma-
nipulació que l’espot exerceix
sobre aquells sectors de la so-
cietat que per raó d’edat o for-
mació es troben indefensos da-
vant missatges superficialment
engrescadors difosos a través de
mitjans oberts a tothom. Encara
que la recerca del benefici eco-
nòmic és lícita, tot no s’hi val.

ellaOne
per Marta Monlleó

Presos polítics a Catalunya
per Lola Salmerón

En ple segle XXI ens trobem a
Catalunya amb presos polí-
tics. Costa d'entendre la re-
pressió brutal que estem re-
bent per part de l'estat espa-
nyol. Aquests dies s'estan jut-
jant nou dels nostres dirigents
polítics per haver organitzat un
referèndum d'autodetermina-
ció. Per aquest fet porten en
presó preventiva més d'un any. 

El nostre President legítim
Carles Puigdemont està exiliat
a Brussel·les. Sis consellers
més del Govern català van
prendre també el camí de l'exili.
Aquesta repressió és deguda a
la inamovible postura del go-
vern central, que no permet
que el poble català decideixi so-
bre la seva independència. La
setmana passada van decla-
rar com a testimonis l'expresi-
dent espanyol, Mariano Ra-
joy, la vicepresidenta, i l'exmi-
nistre de l'interior. Van res-
pondre a les preguntes dels
advocats defensors dels presos
polítics amb una gran man-
cança de veracitat. Referent a
unes càrregues policials des-
proporcionades (amb més de
mil votants ferits) van respon-

dre no tenir coneixements dels
operatius policials. Tampoc re-
coneixien la violència per part
dels cossos de seguretat, quan
les imatges de tal salvatjada van
fer la volta al món. Una de les
víctimes va perdre un ull, pro-
vocat per una pilota de goma
disparada per un policia, quan
a Catalunya aquestes armes
estan prohibides. 

Els polítics catalans a l'exi-
li estan internacionalitzant
aquesta causa, ja que a Espa-
nya li interessa fer invisible
aquesta gran injustícia. Un
dels nostres lemes és: “Escol-
ta Europa”, ja que sembla que
la UE està mirant cap a una al-
tra banda. Als lectors d'aquest
mitjà de comunicació els con-
vidaria a llegir l'informe que
acaba de publicar el consell de
drets humans de l'ONU envers
aquest judici. En ell acusen les
autoritats espanyoles de vul-
nerar els drets humans i par-
len de deficiències en aquest
judici. Moltes persones dema-
nem l'absolució dels nostres
polítics i una solució demo-
cràtica que ens permeti esco-
llir sobre el nostre futur.

Les millors
perles

Ala Unió Europea només hi ha un país que en els càrrecs di-
rectius de les empreses hi ha més dones que homes. Es trac-
ta de Letònia, on les dones directives representen el 56%

dels llocs. Al conjunt de la Unió Europea la mitjana és molt més bai-
xa, ja que la proporció és d’un 64% d’homes i un 36% de dones.

La “casa dels horrors”. Així és com es coneixia una residència
de Cadis que la Guàrdia Civil ha desmantellat recentment.
La parella de cuidadors mantenia els avis i àvies en condi-

cions deplorables mentre s’apropiava del seu patrimoni. Cinc
persones van morir mentre estaven sota la seva tutela.

El Príncep Harry va aprofitar un discurs durant un acte benèfic
per mostrar-se molt crític amb el paper dels mitjans de comu-
nicació. El fill del Príncep Carles i Lady Di va afirmar que els mit-

jans “distorsionen la veritat” i els va acusar, juntament amb les xarxes
socials, de ser una influència negativa molt forta per als més joves.

Un jutjat de Madrid ha acceptat per primera vegada inves-
tigar Billy el Niño, i quatre altres policies, per un delicte
de lesa humanitat. Antonio González Pacheco, Billy el

Niño, va ser inspector de la Brigada Politco Social de franquis-
me i arrossega un gran nombre d’acusacions per tortures.

Recentment s’ha conegut el cas de la segona persona en tot el
món que ha aconseguit curar-se del virus del VIH sense medi-
cació. L’afectat es va sotmetre a un trasplantament de cèl·lu-

les mare per tractar un limfoma i ja porta un any i mig sense el virus
tot i que no segueix cap tractament antiretroviral.

A les xarxes

@ThaisParvez: A mí no me ha quedado
muy claro lo de la declaración de Enric
Millo. ¿Qué fueron los de Villarriba o los de
Villabajo?

@pflis: Vuelve ÉL. Y luego se preguntan
por qué las mujeres rechazan el hiperli-
derazgo bastante machuno de Pablo
Iglesias. 

#vuELve

@FCabezas78: No hay mejor manera de
homenajear el legado de Johan Cruyff
que jugar con su mirada. Nunca debe-
ríamos olvidarlo.

#DiaHistòric #Fairy
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Joaquim Forn
Candidat a l’alcaldia per Junts per Catalunya

“Amb Artadi al segon lloc som
clarament l’opció guanyadora”

No podem començar sense
preguntar-li pel judici. És
optimista? El seu advocat

ha dit que “les proves ens porten
a una absolució”. Confia en la im-
parcialitat del tribunal?
Amb el codi penal a la mà, l’única
sentència que podem contemplar
és l’absolució. Organitzar un referèn-
dum, una consulta, va ser despena-
litzat l’any 2005. Tot el relat de la
violència que apunten des de Fisca-
lia a partir d’atestats de la Guàrdia
Civil no s’aguanten i podrem de-
mostrar-ho. És cert que durant la
fase d’instrucció hem vist algunes ir-
regularitats, però afrontem el judici
amb serenitat i amb el convenci-
ment que podrem desmuntar les
acusacions de la Fiscalia i de l’Advo-
cacia de l’Estat.

El primer dia que va declarar va
optar per una defensa molt tèc-
nica i alhora va rebatre amb clare-
dat les acusacions de la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat. Està satisfet
de com està anant el judici?
Tots teníem ganes que comencés el
judici, gairebé tantes com ganes que

s’acabi. Les declaracions de tots els
encausats crec que han anat raona-
blement bé. Tots hem deixat molt
clar que no renunciem als nostres
ideals i que tenim prou arguments
per desmuntar el relat de la violència
i la malversació, o l’acusació d’inacció
dels Mossos d’Esquadra. Hi ha molts
punts comuns entre les nostres de-
fenses, i cadascú posa l’accent en les
seves especificitats. Per desmuntar
els delictes de rebel·lió, de sedició o
de malversació calen arguments tèc-
nics. No hi ha cap advocat que re-
nunciï a una defensa tècnica. Hi ha
arguments jurídics per desmuntar
aquest relat i no tindria cap sentit re-
nunciar-hi. Com tampoc ningú està
renunciant a una defensa política. 

El fet que hàgim de fer aquesta
entrevista per carta evidencia la
seva situació d’excepcionalitat a
causa del seu empresonament
preventiu. Es veu capaç de poder
disputar l’alcaldia de Barcelona
en aquestes condicions?
És evident que la meva situació no
és irrellevant i que és molt probable
que no pugui participar presencial-
ment en la campanya, però aquesta
és una tasca d’equip. Els membres
de la llista tenen prou experiència i
coneixements per substituir-me allà
on sigui necessari. I ells faran arribar

el nostre projecte de canvi per a la
ciutat a tot arreu.

Manuel Valls deia en una entre-
vista recent a Líniaque “el futur de
la ciutat no es pot planificar des
de la presó”. Què li respon? 
Valls ha dit moltes coses sobre la
meva persona. També ha dit que era
una provocació que jo em presen-
tés. Abans del judici i la sentència ja

m’ha condemnat. És molt significa-
tiu com menysprea el principi de
presumpció d’innocència. El seu des-
coneixement de la ciutat, la manca
d’un model de ciutat propi, fa que se
senti més còmode amb aquest tipus
de debats. Jo soc a la presó per posar
les urnes i per defensar la llibertat, i
ell es troba a la plaça Colón de Ma-
drid amb els que voldrien tornar a
aplicar el 155 a Catalunya.

Vostè ha remarcat que és molt im-
portant parlar de la ciutat, però no
el preocupa que la seva situació
personal acabi deixant en un segon
pla el seu projecte municipal?
No serà pas per la meva voluntat. Em
presento per debatre i per defensar
un model alternatiu de ciutat al de
Colau. Ja he dit, i forma part dels nos-
tres primers missatges, que volem
posar Barcelona al centre de tot, i al
centre de Barcelona el benestar, la
prosperitat i la qualitat de vida dels
barcelonins. Crec que el debat de les
idees i la confrontació de models és
positiva. No hi ha res que m’agradaria
més que poder fer aquest debat en
llibertat, però això no depèn de mi.

“Tinc Barcelona al cap i al cor. La
conec. L’he trepitjat de dalt a baix”,
deia a la carta on anunciava que
es presentava a l’alcaldia. El seu
bagatge al consistori és la seva
principal arma electoral? 
Poso el meu coneixement i la meva
experiència al servei de la ciutat i de
la candidatura de Junts per Catalu-
nya. Sí, he estat més de 18 anys regi-
dor de Barcelona; he estat també
primer tinent d’alcalde, amb la mà-
xima responsabilitat sobre la segu-
retat i la Guàrdia Urbana; he negociat
i acordat amb veïns i entitats de la
ciutat, amb els grups polítics de l’o-

posició i amb els governs de Jordi
Hereu, Joan Clos i Ada Colau. Però
certament amb això no n’hi ha
prou. I per aquest motiu tenim un
equip solvent, experimentat, que
coneix bé Barcelona. Jo aporto la
meva part, però es complementa
amb l’esforç i el coneixement de
més persones. Un equip cohesio-
nat i fort.

“Volem recuperar l’ambició, el
rigor, el diàleg i el lideratge”, diu.
Creu que Barcelona ha perdut tot
això durant el mandat de l’alcal-
dessa Colau?
Colau deixarà Barcelona molt pitjor
de com se la va trobar quan va ser es-
collida alcaldessa. I si ella continua al
govern es mantindrà aquest deterio-
rament. Estem pitjor en temes bàsics
com la seguretat, les dificultats per
accedir a un habitatge o la gestió del
turisme. Oferim ambició, rigor, diàleg
i lideratge, perquè són justament
quatre atributs que no trobaran en
l’acció del govern Colau. Volem una
Barcelona amb ambició de tornar a
fixar el benestar i la prosperitat de la
seva gent com a prioritat, que actuï
amb el rigor i la solvència d’un go-
vern amb experiència i que faci del
diàleg amb tothom, i no només amb
els que pensen com tu, l’eix de la
feina de l’Ajuntament.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Arxiu

“Amb el codi
penal a la mà,
l’únic que
contemplem
és l’absolució”



9 | 

línialescorts.cat13 de març del 2019Entrevista

–Què implicaria que Barcelona
seguís sense tenir un alcalde 
independentista?

–Tenir-lo està a les nostres
mans i a les d’ERC.

–El vot dels republicans amb 
el tramvia apunta cap on 
poden anar els pactes?

–Suposa un canvi respecte 
al que havien fet fins ara.

–Creu que apostaran
per un pacte d’esquerres?

–Això només ho sap ERC.

3Per aconseguir-ho, vostè diu
que prepara una candidatura al
màxim de transversal possible.
Com es planteja l’encaix entre el
PDeCAT i la Crida a Barcelona?
L’encaix entre diferents persones,
grups o partits és possible quan hi
ha un objectiu comú, quan es com-
parteixen projectes i il·lusions. El
PDeCAT, el que representa la Crida
i altres sensibilitats i persones inde-
pendents que ens hem agrupat
compartim la necessitat que a Bar-
celona cal un canvi i que aquest
canvi cal fer-lo des d’una candida-
tura àmplia, una candidatura de
ciutat que vagi més enllà dels par-
tits. Això requereix generositat i
s’ha donat per part de tots. Quan
s’avantposen els interessos col·lec-
tius als personals o de partit, ales-
hores aquest encaix és possible. És
el que hem fet a Barcelona.

El preocupa no haver aconseguit
incorporar a la seva llista Jordi
Graupera i que la seva candida-
tura li pugui restar vots?
Quan jo vaig anunciar la meva can-
didatura, Jordi Graupera ja havia dit
que ell no s’incorporaria a cap candi-
datura. No ha estat cap sorpresa.

Els resultats de les eleccions deixa-
ran un Ajuntament molt fragmen-
tat. El vot d’ERC amb el tramvia
apunta cap on poden anar els pac-
tes? Creu que els republicans apos-
taran per un pacte d’esquerres?
Què implicaria per al procés sobi-
ranista que Barcelona seguís sense
tenir un alcalde independentista?
Tenir un alcalde independentista a
Barcelona està a les nostres mans i
a les d’ERC. Amb una llista única so-
biranista, això estaria garantit. ERC
ha renunciat des de fa temps a
aquesta estratègia. Què passarà
després de les eleccions? Sembla
clar que hi haurà una gran frag-
mentació i aquest escenari afavo-
reix Colau. Algunes decisions d’ERC
d’aquestes darreres setmanes, com
la del tramvia, suposen un canvi
respecte al discurs que havien fet
fins ara. Si aquest canvi d’estratègia
és per preparar el terreny per a un
acord postelectoral amb Colau,
només ho sap ERC.

Ha dit que s’imagina pactant
grans acords amb Colau, PSC i
ERC. Vol dir que l’alcaldessa també

s’imagina pactant grans acords
amb vostè?
Si es confirma la fragmentació a l’A-
juntament serà inevitable arribar a
grans acords entre els partits. La
manca de diàleg i la incapacitat d’ar-
ribar a acords del govern municipal
ha aturat o ha endarrerit molts pro-
jectes a Barcelona. Necessitem un
govern fort, que escolti, que enten-
gui que es governa més enllà d’unes
sigles i que la ciutat és plural. Nosal-
tres ja hem arribat a acords amb
Colau, sobretot en l’àmbit de l’habi-
tatge. Sempre estem disposats a
seure i parlar. Malauradament, amb
aquest govern no sempre ha estat
fàcil. Sovint s’ha imposat una visió
excessivament estreta i partidista, i
s’ha preferit la gesticulació a l’acord.

En qüestions de seguretat, que serà
un dels grans temes de la campa-
nya, o respecte al top manta, per
exemple, els pactes podrien ser
amb Manuel Valls?
Al llarg d’aquest mandat hi ha hagut
unanimitat dels partits de l’oposició
per reprovar les polítiques de segu-
retat del govern Colau. En el darrer
baròmetre municipal, la seguretat
s’ha convertit en el problema més
greu de la ciutat per a un 21% dels
ciutadans. Feia 11 anys que això no
succeïa. Crec que aquesta unanimi-
tat s’hauria de reflectir també en un
gran acord entre els partits a l’hora
de definir quines són les polítiques
de seguretat per a Barcelona.

L’habitatge seguirà sent un dels
grans reptes. Era una de les ban-
deres de Colau, però l’exlíder de la
PAH no ha acabat amb els desno-
naments, els preus del lloguer
han pujat molt, s’ha avançat poc
en habitatge públic... Vostè ho pot
fer millor? Com?
El primer que s’ha de fer és no pro-
metre coses que després no es
poden complir. Ningú no té una
vareta màgica per solucionar un
problema que s’hauria hagut de
preveure fa molts anys, quan Bar-
celona disposava de sòl públic i es
va acabar venent, a subhasta, a pro-
motors privats per tenir ingressos.
Amb el govern de l’alcalde Trias
vam fer un canvi transcendental:
vam apostar per ampliar de forma
decidida el parc públic d’habitatge
de lloguer. Colau també ho va en-
tendre així, i el Pla d’Habitatge que
vam acordar fins al 2025 també ho
té com una prioritat. Cal mantenir
aquesta estratègia els pròxims anys
i incorporar-hi també una dimensió
metropolitana. 

El seu partit ha estat molt crític
amb Colau aquest mandat, però
hi ha algun projecte de l’alcal-
dessa que consideri interessant i
que continuarà si governa?
Aquest Pla pel Dret a l’Habitatge

2016-2025 que conjuntament vam
aprovar el govern Colau i el nostre
grup municipal és un bon pla, un
bon full de ruta, que parteix de la
feina ja iniciada durant el mandat de
l’alcalde Trias, fa un bon diagnòstic
de les necessitats de la ciutat i fixa les
prioritats i els objectius per als prò-
xims 10 anys. Estic convençut que
gestionat per nosaltres li traurem un
rendiment més bo.   

Quina serà la primera decisió si
vostè, o el seu número dos, arriba
a l’alcaldia?
Hi ha temes que són urgents, on
caldrà una acció ràpida i decidida,
i altres que són més de fons, de
model de ciutat, que requereixen
molt diàleg i grans acords polítics
i ciutadans, en els quals Colau i el
seu equip s’han demostrat inca-
paços. Pel que fa als primers, cal
recuperar la confiança dels ciuta-
dans i ciutadanes de Barcelona en
matèries tant bàsiques com la con-
vivència, la seguretat i l’equilibri en
l’ús de l’espai públic. Tornarem a
donar tot el suport i la confiança al
cos de la Guàrdia Urbana i canvia-
rem el discurs del decreixement
pel d’afavorir la generació d’eco-
nomia i llocs de treball com a ga-
rantia de benestar i progrés social
per a tothom.   

Parlant del número 2, ja s’ha con-
firmat que serà Elsa Artadi. A dife-
rència de vostè, ella no té la seva
experiència municipal. Què creu
que pot aportar a Barcelona?
Amb Elsa Artadi al segon lloc de la
candidatura som més forts. Som
clarament l'opció guanyadora,
l'opció de govern. Abans parlà-
vem d’ambició,  rigor, diàleg i lide-
ratge, doncs crec que tots aquests
quatre atributs els encarna Elsa
Artadi a la perfecció. L'Elsa és
també preparació, capacitat de
treball, solvència i modernitat.
Amb ella, la nostra proposta polí-
tica es converteix en un projecte
amb capacitat per afrontar els
reptes de la ciutat de Barcelona
per als pròxims 20 anys, que és el
que ara necessita la capital i el
conjunt del país. Hem treballat de
valent per fer una candidatura
transversal i guanyadora. Resu-
mint, per construir l’alternativa
més forta per evitar un govern
municipal de Colau o de Valls.<

“Abans del
judici i de la
sentència 
Valls ja m’ha
condemnat”

“Canviarem 
el discurs del
decreixement
pel d’afavorir
l’economia”

“No s’han de prometre coses
que després no es poden complir”
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HABITATGE4Any 2013, 826 eu-
ros. Any 2018, 1.089 euros.
Aquest és l’augment que ha ex-
perimentat el preu del lloguer al
districte en els últims sis anys. La
crescuda és del 32% entre l’any
que els preus van tocar fons a cau-
sa de la crisi econòmica i l’any pas-
sat, amb els preus immersos en
una inèrcia que, tot i haver-se mo-
derat, no s’atura. Les últimes xi-
fres del 2018 les ha publicat re-
centment la Generalitat. 

Si es fa un cop d’ull al resum
de la darrera dècada es pot apre-
ciar com el 2017 va ser el primer
any que es va trencar la barrera
dels 1.000 euros. Aquell any, llo-
gar un pis a les Corts va costar de
mitjana 1.052 euros. L’any 2008,
quan la crisi econòmica va escla-
tar, el preu mitjà era de 990 eu-
ros. El preu va arribar a caure fins
als 826 euros (any 2013) i llavors
va anar augmentant fins als 1.089
euros del 2018. Pel que fa a l’in-
crement entre el 2017 i el 2018

aquest va ser del 3,5%, el segon
augment més baix de tots els dis-
trictes, només per sobre de Sarrià-
Sant Gervasi. On va pujar més el
lloguer entre el 2017 i el 2018 va
ser a Ciutat Vella, amb un incre-
ment del 10,3%.

EL BARRI MÉS CAR
D’altra banda, com ja és habi-
tual, Pedralbes és el barri de la

ciutat on el lloguer és més car. El
preu mitjà del 2018 va ser de
1.739 euros. En el cas de la llis-
ta dels districtes, les Corts és el
segon més car. Només té per so-
bre Sarrià-Sant Gervasi, on llo-
gar un pis costa de mitjana 1,268
euros. Per sota, en el tercer lloc,
hi ha el districte de l’Eixample,
on el preu mitjà per llogar un pis
és de 1.038 euros.

Les Corts és el segon districte amb els lloguers més cars. Foto: Arxiu

El lloguer a les Corts ha pujat 
un 32% els últims sis anys

» El preu mitjà per llogar un pis al districte és de 1.089 euros
» L’augment dels preus entre el 2017 i el 2018 va ser del 3,5%

Nova denúncia contra 
la residència d’avis del Bisbat
URBANISME4La plataforma Sal-
vem els Jardins del Bisbat i el Pa-
trimoni de les Corts ha presentat
una altra denuncia al Districte per
unes obres que fa dues setmanes
es van fer al solar contigu a la re-
sidència sacerdotal Sant Josep
Oriol, on l’Arquebisbat vol fer
una residència per a gent gran.

Des de la plataforma denun-
cien que la propietat tenia permís
“per fer unes obres a l’interior de
la residència però van acabar fent
més gran la porta d’un dels edifi-
cis antics per fer entrar la màqui-
na”. Des de la plataforma afegei-
xen que “òbviament, per això no
tenen permís”. Els veïns també de-
nuncien que les obres es feien
“amb el personal sense protecció”,
avisen que “tenint en compte com

està l’edifici, qualsevol dia tin-
drem un disgust” i lamenten que
“el jardí, que s’ha de conservar, es
va convertir aquests dies que van
fer obres en un aparcament”. Per
tot plegat, conclouen que la sen-
sació que tenen és que l’Arque-
bisbat “té impunitat”.

PROPOSTA D’ERC 
D’altra banda, ERC va presentar
durant el darrer Consell Plenari
una proposició per iniciar una
ronda de diàleg entre totes les
parts per mirar de “consensuar
un projecte de la residència que
permeti conservar el patrimoni
arquitectònic”. La proposta va te-
nir el vot favorable de tots els par-
tits menys el de Barcelona En
Comú, que es va abstenir.

ENSENYAMENT4L’Espai Ex-
positiu de les Corts acull des del
passat 5 de març i fins al prò-
xim 26 d’abril una exposició
commemorativa sobre el 125è
aniversari de l’escola d’educa-
ció infantil i primària Ausiàs
March. 

La mostra, batejada amb
el nom de ‘Compromesos amb
l’educació’, inclou fotografies i
textos sobre la història d’a-
quest centre educatiu i per-
met fer un recorregut a través

de les diferents etapes per les
quals ha passat el centre. Hi
apareixen les aules, alumnes,
docents, famílies...

ÚNICA ESCOLA PÚBLICA
La primera escola pública del
poble de les Corts, l'escola Au-
siàs March, va ser construïda el
1893 en un terreny cedit per
Dolors Masferrer i Bosch, al
costat de Can Macalon. L’edi-
fici, obra d’Antoni Rovira i Ra-
bassa, estava dividit en dues

parts per separar els alumnes
per sexe, mentre que el pis su-
perior estava condicionat com
a habitatge per als mestres.
Fins a l’any 1934 va ser l’única
escola pública que hi va haver
al districte. Als anys 70 va can-
viar d’edifici pel mal estat de
conservació i es va traslladar a
la plaça Comas, on és des de
llavors.

Per celebrar el 125è aniver-
sari l’escola també ha estrenat
un logo commemoratiu.

Una imatge actual del solar. Foto: Línia Les Corts

L’Ausiàs March fa 125 anys

La Maternitat i Sant Ramon |Dos morts en un incendi en un pis 
Dues persones van morir el 3 de març a causa d’un incendi en un edifici del número 42 de l’a-
vinguda de Xile, a la Maternitat i Sant Ramon. Les víctimes són un home de 75 anys i la seva

dona, de 64 anys. El foc va començar després d’una explosió al pis on vivien les víctimes.
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Ferran Palau, al Centre Cívic
Tomasa Cuevas el 22 de març
MÚSICA4Ferran Palau és una
de les veus més interessants
del panoram actual del pop ca-
talà. Compositor i guitarrista
del grup Anímic, Palau segueix
amb la presentació del seu ter-
cer disc en solitari, ‘Blanc’, i
serà el pròxim 22 de març al
Centre Cívic Tomasa Cuevas
per oferir un concert a partir de
les 10 del vespre.

Segons el mateix Palau, la
música de ‘Blanc’ és ingràvida,
vaporosa, hipnòtica i borrosa. El
disc té 10 cançons de ‘pop me-
tafísic’ que busquen submergir
la persona que les escolta en una
immensitat a partir de somnis

que apel·len al subconscient.
Un estil de música que fuig de
les respostes, que s’amaga de les
multituds i que troba el seu
sentit en els espais petits i íntims
en què la persona es deixa anar
sense esperar trobar a ningú
que el pugui recollir.

A ‘Blanc’, Palau ha repetit la
forma que ja li va permetre que
els seus dos primers (‘L’aigua del
rierol’ i ‘Santa ferida’) discos
tinguessin una bona rebuda en-
tre el públic. 

L’entrada per assistir al con-
cert és gratuïta però cal fer una
reserva prèvia a la pàgina web
del centre cívic. 

XERRADES4El Monestir de
Pedralbes acollirà demà la se-
gona sessió del cicle Diàlegs de
Pedralbes, que enguany reben
el títol de ‘Drets i llibertats’. La
xerrada de demà tindrà com a
protagonista  professor titular
de Dret Constitucional a la Uni-
versitat de Sevilla, Joaquín Urí-
as, que parlarà del ‘Dret a un ju-
dici just’. 

La xerrada, lògicament, ser-
virà per analitzar com s’està
desenvolupant el judici als pre-
sos polítics que s’està fent al Tri-
bunal Suprem. Fa unes setma-
nes el professor Urías, que és ex
lletrat del Tribunal Constitu-
cional i que està fent d’obser-
vador al judici, va denunciar
que  s’estan vulnerant drets de
la defensa, com per exemple el
poc descans que estan tenint els
presos entre sessió i sessió.
Urías també ha afirmat que el
jutge Marchena està fent una
bona tasca, mentre que ha acu-
sat la Fiscalia d’haver mostrat
“poca preparació i serietat”.

Els Diàlegs de Pedralbes,
que estan dirigits pel filòsof Da-
niel Gamper, enguany van
arrencar el passat 7 de febrer
amb la xerrada ‘Llibertat d’ex-
pressió’, que va tenir com a po-
nent l’advocada penalista Laia

Serra. Després de la sessió de
demà, la següent serà l’11 d’abril
i el debat portarà per títol ‘Lli-

bertat de moviment’ i tindrà
com a protagonista Blanca Gar-
cés, investigadora del CIDOB.

Per últim, els Diàlegs de Pe-
dralbes celebraran la seva últi-
ma sessió el 9 de maig, que
portarà per títol ‘Llibertat de
consciència’. L’encarregada de
fer la xerrada serà Maria del
Mar Griera, directora de l’I-
SOR-Investigacions en Socio-
logia de la Religió de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona.

Tots els diàlegs, moderats
pel periodista Antoni Bassas, es
fan a la sala d’actes del Mo-
nestir. El preu de l’entrada és
de tres euros.

Imatge de la xerrada del passat 7 de febrer. Foto: Monestir de Pedralbes

El dret a un judici just arriba
demà als Diàlegs de Pedralbes

La xerrada la farà 
el professor de Dret
Constitucional 
Joaquín Uribe
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4Dones fortes, apoderades, va-
lentes i lluitadores que no es con-
formaven a tenir un paper secun-
dari a la vida pública. Corria l’abril
de 1931 quan a Catalunya, i a l’Es-
tat, es proclamava la Segona Re-
pública en un ambient convuls a ni-
vell polític, econòmic i social. Mol-
tes dones defugien de la invisibi-
litat de la seva figura i van decidir
lluitar i defensar les seves convic-
cions i anhels. El memoràndum ‘Re-
pública i feminismes. Drets i lluites
de dones icòniques’, organitzat
pel Districte de les Corts, vol retre
homenatge a tres d’elles, vincula-
des al territori: Tomasa Cuevas,
com a militant i referent de la llui-
ta antifranquista; Elisabeth Eiden-
benz, com a exponent de solida-
ritat envers les dones refugiades
durant la postguerra espanyola i
Clara Campoamor, per reivindicar
la conquesta política i democràti-
ca del vot femení.

Així doncs, aquest cicle d’actes
aposta per reivindicar les aporta-
cions que han deixat aquestes do-
nes que, malgrat els obstacles i pri-
vacions amb què es trobaren, van
aconseguir assenyalar quin era el
camí cap a la igualtat de drets i opor-
tunitats de totes. 

TOMASA CUEVAS
La primera de les homenatjades és
la Tomasa Cuevas, que dona nom
des de fa quatre anys a un dels cen-
tres cívics del districte. Detinguda
i empresonada a diferents pre-
sons, el 1945 va ingressar a la pre-
só de dones de les Corts. Després
de quedar en llibertat, va viure di-
versos anys en la clandestinitat.
Membre de l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics, ja en demo-
cràcia va escriure una trilogia sobre
les dones a les presons franquistes.
Durant el mes de març, el centre cí-
vic que duu el seu nom (carrer
Dolors Masferrer i Bosch, 33) acull

una exposició amb la seva trajec-
tòria com a militant comunista i la
seva experiència a les diferents
presons de dones de l’Estat. En la
mateixa ubicació, demà a les set de
la tarda, amics personals de la pro-
tagonista, una companya en la
lluita clandestina i una membre de
l’Associació Catalana d’Expresos
Polítics participaran en una taula ro-
dona. Finalment, el dissabte 16 de
març a les 8 del vespre, es podrà

gaudir de l’obra de teatre ‘La Lola.
Memorias de una mujer republi-
cana’, a l’auditori del centre cívic.

ELISABETH EIDENBENZ
El nom d’Elisabeth Eidenbenz ha es-
tat sempre lligat a les dones i a la
maternitat. Mestra i infermera suïs-
sa, va ser la impulsora i directora de
la Maternitat d’Elna als Pirineus
Orientals. Una institució humani-
tària que va salvar la vida de 595 in-
fants, fills d’exiliades republicanes
espanyoles i de dones jueves du-
rant la Segona Guerra Mundial. La
institució va funcionar des de 1939
fins al seu tancament per l’exèrcit
alemany el 1944. El districte de les
Corts va dedicar-li un carrer al ba-
rri de la Maternitat i Sant Ramon, al
costat del recinte de la Maternitat
el 2018. Durant el mes d’abril, la bi-
blioteca Montserrat Abelló i el cen-
tre cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’ aco-
lliran un documental, un conte
il·lustrat sobre la maternitat d’Elna
i una xerrada sobre dones i infants
refugiats al sud de França, amb la
presència de l’autora del llibre ‘La
Maternitat d’Elna’ i una historiado-
ra i filla de refugiada.

CLARA CAMPOAMOR
Madrilenya de naixement, aques-
ta advocada i escriptora va desta-
car com a política i diputada, prin-
cipalment per la defensa que va fer
dels drets de la dona. El 1931 va
aconseguir la igualtat de drets
electorals de l'home i de la dona a

l'estat espanyol. El 1994 el Distric-
te posa el seu nom a uns jardins de
l’avinguda Diagonal. El reconeixe-
ment a aquesta política comença-
rà a finals d’abril amb una cercavi-
la, lectura de poesia i un especta-
cle de dansa, als jardins que porten
el seu nom. Després, al maig, la seu
del Districte acollirà un debat es-

cènic sobre el sufragi femení, el cen-
tre cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’ pro-
jectarà la pel·lícula ‘Clara Campoa-
mor. La mujer olvidada’, i se cele-
brarà una tertúlia feminista oberta
a la plaça Comas.

XARXES SOCIALS
Dins el cicle d’activitats, i comptant
amb la col·laboració de la Taula
Jove de les Corts, es vol conèixer què
inspira el paper d’aquestes dones a
la ciutadania. Per això, s’han obert
les xarxes socials (Instagram, Face-
book i Twitter) per compartir relats
de les històries de vida de la Toma-
sa Cuevas, l’Elisabeth Eidenbenz i la
Clara Campoamor i què inspiren
aquestes dones a la ciutadania. Per
participar, cal fer-ho a través del has-
htag #Republicaifeminismes.

República i feminisme 
» Les Corts homenatja Tomasa Cuevas, Elisabeth Eidenbenz i Clara Campoamor amb un cicle d’actes
» L’objectiu és donar a conèixer models de dones precursores, transgressores i compromeses 

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

A l’esquerra, una imatge de la mostra sobre Cuevas, que també va ser homenatjada fa dos anys (dreta superior). A baix, la placa en record d’Eidenbenz. Fotos: Districte 

4El districte de les Corts ha estat,
des de sempre, un territori marcat
per les dones. En el passat, amb la
Casa de la Maternitat i Expòsits o
les treballadores d’empreses com
la Benet i Campabadal. En l’ac-
tualitat, pel paper que desenvo-
lupen associacions com la Taula de
Dones de les Corts. 

En aquest sentit, i per com-
memorar el Dia Internacional de la
Dona Treballadora, al districte se-
gueixen les activitats per reivindi-
car la lluita de les dones. Fins al 27
de març, els centres cívics, les bi-
blioteques i l’Espai d’Adolescents

Jovecardí acullen tot un seguit
d’exposicions, tallers, concerts, ci-
nefòrums i conferències al vol-
tant del paper de la dona.

Algunes d’aquestes activitats
són l’exposició ‘Quin temps te-
nim? L’organització de la vida quo-
tidiana’, que es pot visitar fins di-
vendres al vestíbul de la Bibliote-
ca Montserrat Abelló; els contes so-
bre la igualtat de gènere del dia 20
de març a la Biblioteca Les Corts-
Miquel Llongueras o la projecció
del documental ‘Hotel Explotació’,
el mateix dia 20, a la Biblioteca
Montserrat Abelló.

Segueixen les activitats

Barris al dia

Tomasa Cuevas dona
nom a un centre 
cívic del districte

A la Maternitat i Sant
Ramon Eidenbenz hi
té un carrer dedicat
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Comerç

Torna el concurs de curts
Bcn Shopping & Shooting

ACTIVITATS4La sisena edició
del Concurs de Curts de Cinema
i Comerç Barcelona Shopping &
Shooting està en marxa des del
passat dia 1 de març. Un any més
els comerços dels 23 eixos co-
mercials de la Fundació Barce-
lona Comerç es transformen en
platós de cinema. 

Les gravacions d’aquesta edi-
ció començaran a partir de demà
i s’allargaran fins a l’11 de maig.
Un any més, la duració dels
curtmetratges no pot sobrepas-
sar els 20 minuts i en el seu ar-
gument hi ha d’aparèixer implí-

citament un comerç local que
ofereixi un servei de proximitat
als veïns. Un cop comencin la fil-
mació, els participants tenen
cinc dies per gravar el curt.

Enguany es repartiran 4.000
euros en premis. Els guardons
seran l’Hermes al Millor Curt-
metratge, que rebrà 2.000 euros;
l’Hermes al Millor Director, que
s’endurà 1.000 euros i el Premi
Rotary al Servei a la Comunitat,
que també repartirà 1.000 euros.
A banda, hi haurà el premi a la
botiga més cinematogràfica i el
premi al talent jove.

JORNADES4Diferents punts de
la ciutat acolliran entre el 25 i el
31 de març la tercera edició de la
Setmana del Comerç, que orga-
nitza la Generalitat. La iniciati-
va té com a objectiu ser el punt
de trobada del sector. Al llarg de
tots els dies s’organitzaran dife-
rents activitats. Hi haurà espais
d’intercanvi d’experiències i fo-
ment d’idees, plataformes de
reflexió i també es faran activi-
tats arreu de Catalunya.

La Setmana del Comerç
arrencarà a l’Auditori del Cai-
xa Fòrum el dia 25 a dos quarts
de vuit del vespre amb la pre-
sentació dels diferents actes i
amb la conferència ‘Radical
Retail’, que pronunciarà Al-
fons Cormella. 

Entre els dies 26 i 29 se ce-
lebraran quatre sessions de ca-
ràcter tècnic per posar el focus
sobre els reptes del comerç. La
primera serà ‘El futur dels eixos
comercials a Catalunya i la llei
d’APEU’s’. Durant la sessió es
farà una anàlisi de l’estat actual
de les entitats de comerç al te-

rritori i es debatrà sobre el futur
dels eixos i la llei d’APEU’s
(Àrea de Promoció Econòmica
Urbana) amb la col·laboració de
tres experts europeus sobre la
implantació d’aquest sistema
al Regne Unit i Alemanya. 

La segona xerrada tractarà
sobre la reinvenció de les boti-
gues en relació a les seves es-

tratègies de venda, mentre que
la tercera sessió serà una classe
sobre com maximitzar les in-
versions en eines tecnològiques. 

Per últim, la quarta sessió,
‘Retail Technetworking’, servi-
rà per tractar les oportunitats
que el mercat ofereix per digi-
talitzar les botigues en una ses-
sió amb 16 botigues fictícies.

Una imatge de l’edició de l’any passat. Foto: Twitter (@FabraCentre)

Tot a punt per a la tercera edició
de la Setmana del Comerç

Districtes | Comerç i territori
La Sala Moragues del Born Centre Cultural acollirà el 20 de març la jornada ‘Comerç i Terri-

tori: els plans de promoció dels districtes’. Es tracta d’un acte que ha de servir de punt de
trobada per exposar i compartir casos d’experiències comercials sorgides des dels districtes. 
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Esports

Comença l’hora de la veritat. Els
dos sèniors del Polo afrontaran,
el cap de setmana que ve, la dis-
puta dels primers grans títols de
la temporada: els de Copa. Les
instal·lacions del Club de Campo,
a Madrid, reuniran els vuit millors
equips de cadascuna de les Divi-
sions d’Honor, que lluitaran per
alçar les copes entre divendres i
diumenge de la setmana que ve.

El primer equip masculí, cam-
pió en els anys 2016 i 2017 i el
conjunt que més cops l’ha alçat
(amb un total de 29), buscarà la
glòria a Madrid sent un dels fa-
vorits. Els de Carlos García Cu-
enca, líders indiscutibles de la lli-
ga, seran els últims que comen-
çaran a competir, amb el seu
partit de quarts de final a tres
quarts de cinc de la tarda contra

el CD Terrassa. En una hipotèti-
ca semifinal, l’endemà, l’equip ju-
garia contra el vencedor del par-
tit entre el Club de Campo i l’E-
gara, mentre que la Real Sociedad
de Tenis, el Jolaseta, el Junior i
l’Atlètic Terrassa van per l’altra
banda del quadre. Els de Pedral-
bes voldran refer-se de la dolorosa
derrota en la final de la tempo-
rada passada a València.

Per la seva banda, el sènior fe-
mení de Fabrizio Demarchi arri-

ba a la cita d’enguany com a un
dels candidats al títol. El Polo es
veurà les cares contra la Real
Sociedad en el partit de quarts, di-
vendres que ve a tres quarts d’u-
na del migdia. Si les de Pedralbes
superen aquest partit, la cita de la
semifinal de l’endemà seria con-
tra les vencedores del CD Ter-
rassa - Junior. En el seu cas, Ta-
buriente, Complutense, Club de
Campo i Atlètic Terrassa van per
l’altra banda del quadre.

El sènior de Fabrizio Demarchi té opcions de ser campió. Foto: RCP

Les Copes, pròxims reptes
dels dos sèniors de l’RC Polo

» Els de García Cuenca van perdre la final l’any passat a València
» El sènior femení arriba a la cita com a un dels candidats al títol

Rècord masculí i femení en 
la 41a Marató de Barcelona

ATLETISME4L’edició de 2019
de la Marató de Barcelona ja for-
ma part dels llibres d’història. La
prova havia modificat el traçat
per intentar que els atletes super-
essin el rècord i diumenge pas-
sat va passar per partida doble,
en les categories masculina i fe-
menina: Alemu Bekele i Kuftu
Tahir són els nous plusmarquis-
tes de la cursa.

Bekele, corredor etíop na-
cionalitzat bahreinià, arribava a
la cita com a un dels tapats, i va
aconseguir ser el més ràpid dels
17.500 que van començar la cur-

sa. La seva marca, de 2 hores, 6
minuts i 4 segons, supera en
gairebé un minut i mig la que
Jackson Kotut tenia des de l’any
2010. Abebe Negewo i Anthony
Maritim van acompanyar l’atle-
ta africà al podi.

Per la seva banda, la també
etíop Tahir va rebaixar en 20 se-
gons el rècord d’Helen Bekele de
fa dos anys. L’africana ha esta-
blert la nova millor marca histò-
rica de la prova en 2 hores, 24 mi-
nuts i 44 segons. Josephine Chep-
koech i Joy Kemuma van ser
plata i bronze, respectivament.

L’UBAE deixa escapar dos
punts contra el Sant Sadurní

Set victòries con-
secutives... i un
empat. El primer
equip de l’UBAE

va patir una ensopegada inespe-
rada dissabte passat contra el
Sant Sadurní (2-2) en un partit
que els mamuts havien encarri-
lat entre els minuts 19 i 31, amb
dos gols de Pau López.

Els de Mauro González va
veure com els sadurniencs arris-
caven en la recta final del matx i
evitaven el vuitè triomf seguit
amb els gols de Mitjans i Sánchez
en poc més de quatre minuts. 

L’UBAE segueix líder des-
prés de 21 jornades, ara amb
dos punts d’avantatge (51) sobre
la Penya Esplugues (49). Els prò-
xims reptes de l’equip seran el
viatge a Alcoletge i un partit a casa
contra el CFS Molins 99.

ELIMINATS DE LA COPA
L’equip verd podrà centrar-se al
100% en la lliga, ja que el passat
28 de febrer va quedar fora de la
Copa Catalunya després de per-
dre a casa contra l’AE l’Hospita-
let Bellsport, del grup 3 de Se-
gona B, per 3-5.

Tennis | Presenten la 67a edició del Trofeu Comte de Godó
Ahir al migdia es va fer l’acte de presentació de la 67a edició del Comte de Godó, el gran

campionat de tennis de la ciutat, que es disputa a les instal·lacions del Reial Club de Tennis
Barcelona. Ja s’ha confirmat la participació de Rafa Nadal, Kei Nishikori o Dominic Thiem.

Pau Arriaga
PEDRALBES

Triomf de prestigi del
Joventut a la pista del GEiEG

Victòria importan-
tíssima del Joven-
tut a Girona. Dis-
sabte passat, el con-

junt de Marc Roset va sorprendre
el tercer, el GEiEG (64-67) i va
sumar un triomf molt impor-
tant de cara a la permanència del
conjunt groc a la Copa Catalun-
ya femenina.

Un tercer quart extraordina-
ri, amb un parcial de 12-26, va
servir perquè el Joventut capgi-

rés el partit al Lluís Bach. Maria
Ripoll, amb 21 punts (molts d’ells
després del descans i en els mi-
nuts decisius) va ser la jugadora
clau per aconseguir la vuitena vic-
tòria de la temporada.

Ara, amb la moral reforçada,
el conjunt de Roset rebrà un ri-
val directe, la UE Mataró (aquest
dissabte a tres quarts de sis de la
tarda), mentre que dissabte de la
setmana que ve el Joventut visi-
tarà l’ASFE de Sant Fruitós.
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Comença el compte enrere per veure en directe Car-
los Rivera al Palau de la Música de Barcelona. La cita
amb el cantant mexicà serà el pròxim 27 de març a

dos quarts de deu de la nit i les entrades ja estan ex-
haurides. El públic podrà escoltar en directe les can-
çons de l’últim àlbum de l’artista, que es titula Gue-
rra. L’espectacle promet no deixar indiferent ningú

amb l’ajuda d’una posada en escena cuidada al de-
tall on no faltaran els efectes especials. Després

d’actuar al Palau de la Música, Rivera continuarà la
seva gira mundial en altres ciutats com Granada o

Múrcia.  A les seves xarxes socials, el mexicà ha
volgut compartir amb els seus seguidors l’èxit en

la venda d’entrades a Barcelona, posant una fo-
tografia amb la imatge del seu disc que es com-

pleta amb aquestes paraules d’agraïment del
cantant. “Barcelona, has esgotat totes les entra-
des d’un dels teatres més bonics que pot exis-

tir. Tinc moltes ganes que arribi el dia!”.

L'Home Invent ens adverteix que no és
dolent somiar en l'estiu encara que es-
tiguem en ple març. I ho fa amb el pri-
mer avançament del seu primer disc
Abrera-Mura (U98 Music, 2019). La
banda de Montcada i Reixach estrena
la cançó Carrer Galàxia, acompanyada
d'un videoclip que ens farà venir ganes
que arribi el mes de juny.

Abrera-Mura
L’Home Invent

C A R L O S  R I V E R AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit mundial
El seu darrer àlbum es titula ‘Guerra’

Famosos

Anunciar el seu concert a Barcelona 
Serà el 27 de març al Palau de la Música

Agraeix l’exhauriment d’entrades  
També confessa les ganes que té d’actuar a Barcelona

QUÈ HA FET?

L’editorial barcelonina Ediciones Sin Fin
rescata la veu de la poeta costa-riquen-
ya Eunice Odio, una de les escriptores
més avantguardistes de mitjans del se-
gle XX. El tránsito de fuego, la seva obra
cabdal, és un poema de deu mil versos
en el qual explora la paradoxa com a
fonament d’un univers on tot és pre-
sent i, al mateix temps, res existeix.

El tránsito de fuego
Eunice Odio

La trajectòria de tres parelles es troben
i això fa esclatar un temporal de ten-
sions, recels i desitjos entrecreuats. Les
cançons dels Amics de les Arts són el fil
conductor d’aquest musical que posa-
rà a prova aquest grup d’amics, que
lluitarà per intentar estar sempre units
i adaptar-se a les noves situacions.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Bed & Breakfast
Laia Fort

L’hora de la dansa
Barcelona i l’àrea metropolitana acullen entre el 13 i el 31 de

març una nova edició del festival Dansa Metropolitana, un
gran espectacle que omplirà diferents carrers, places, teatres,

cinemes i parades de metro i altres transports d’un total de
nou ciutats de dansa. A banda de Barcelona, els municipis

que acullen espectacles són Badalona, Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, el Prat, Sant Cugat i
Viladecans. Al llarg d’aquestes dues setmanes el festival pro-

grama més de 190 funcions i més 100 activitats gratuïtes
que tenen com a protagonistes més de 70 companyies.

Fo
to
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 R
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Eastwood dirigeix i protagonitza una
pel·lícula en la qual encarna un home
que, per evitar que el desnonin, accep-
ta una feina de conductor en la qual ha
de portar mercaderies des de Mèxic als
Estats Units i a l’inrevés. Aviat, però, co-
mençarà a ser vigilat per l’Agència anti-
droga nord-americana, ja que els seus
carregaments són drogues.

Mula
Clint Eastwood

| The Division 2
Segona part d’un dels darrers videojocs creats per Tom Clancy.

La divisió continua intentant protegir Nova York d’un perillós virus.Viu en línia
No t’ho perdis

La fitxa
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Viu en línia

P R O P O S T E S
DIVENDRES 22 DE MARÇ
19:30 Mariona Camats al violoncel i Eudald Buch

al piano seran els encarregats d’aquest con-
cert del cicle Música en la intimitat. / Jardí dels
Tarongers.

TOTS ELS DILLUNS
17:30 Des de la setmana passada està en mar-

xa el curs anomenat Autocura per a dones que
volen millorar les seves relacions. L’entrada és
gratuïta, cal reserva prèvia. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

AVUI I 20 DE MARÇ
20:00 La professora Judith Verbraken s’enca-

rregarà de les dues darreres sessions del curs
de conversa en alemany per a persones amb
un nivell bàsic de l’idioma. / Centre Cívic Jo-
sep Maria Trias i Peitx.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Poegrafies és el nom d’una mostra

d’imatges de Miriam G. Troncho, que està
acompanyada d’una sèrie de poesies escri-
tes per Rodolfo del Hoyo. Entrada gratuïta. /
Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Dona Woman és una mostra pre-

parada per Marta Dardera que explica dife-
rents formes de feminitat. L’entrada a l’ex-
posició és gratuïta. / Centre Cívic Josep Ma-
ria Trias i Peitx.

AVUI 13 DE MARÇ
18:00 La companyia Pengim-Penjam s’encar-

regarà de la representació de titelles ano-
menada El llop cantaire dels tres porquets i la
Caputxeta. Entrada gratuïta, places limitades.
/ Biblioteca Montserrat Abelló.

15 I 22 DE MARÇ
11:30 La professora Amalia Rivero coordinarà

les darreres dues sessions del curs Massatge
per a nadons (de 2 a 10 mesos). / Centre Cí-
vic Josep Maria Trias i Peitx.

DISSABTE 23 DE MARÇ
16:00 Partit de futbol sala corresponent a la vint-

i-tresena jornada del grup 2 de Tercera Divi-
sió entre l’UBAE i el CFS Molins de Rei. / Pa-
velló de l’Illa.

La contacontes Patrícia McGill coordi-
na Contes pel març, contes amb poesia,
dels que canvien set vegades al dia. / Bi-
blioteca Montserrat Abelló.

Patrícia McGill coordina 
una jornada de narracions
Dijous 21 de març a les 18:00

La professora Dolors Álvarez serà l’en-
carregada de posar el punt final al curs
Entrena la memòria, que va començar
a mitjans de gener. / Centre Cívic To-
masa Cuevas - Les Corts.

‘Entrena la memòria’ encara
la seva darrera sessió

Dilluns 18 de març a les 16:30

Dimecres que ve, la Sala Bikini serà l’es-
cenari d’una festa solidària, organit-
zada per Bioderma, per recaptar diners
i enviar-los a projectes a Tanzània. / Sala
Bikini.

La Bikini acull una jornada 
solidària amb Tanzània

Dimecres 20 de març a les 11:30

Partitde bàsquet de la vint-i-dosena
jornada de la Copa Catalunya femenina
entre el Joventut i la UE Mataró. / Pa-
velló de l’Illa.

El Joventut, a punt per rebre
la visita de la UE Mataró

Diumenge 17 de març a les 17:45

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Les Corts

@ERC_LesCorts ERC Les Corts

Pàgines especials

Respecte al conflicte del CAP
Raval Nord, el candidat a l'alcal-
dia de Barcelona per ERC asse-
gura que el que està sobre la
taula és un simple anunci de foto
per part del govern municipal.
D'aquesta manera Esquerra ha
decidit prendre la iniciativa i ac-
celerar el procés per trobar, de
forma inmediata, un nou espai
que ofereixi als veïns la millor so-
lució per no haver de triar entre
salut i cultura.

"Ja comencem a estar acostu-
mats. El tramvia, el dentista mu-
nicipal, la funerària... Aquest
govern no està fent bé les
coses", afirma Maragall conven-

çut que no és el moment de
prendre mesures buides sinó de
buscar una bona alternativa, per
això "Esquerra accelerarà el pro-
cés per intentar trobar un nou
espai que encaixi amb l'amplia-
ció del museu i garanteixi el CAP
Raval Nord. No estem parlant ni
d’ajornar ni d’aturar, sinó d’ac-
celerar: es pot fer", ha conclòs el
candidat.

Respecte a la funerària pú-
blica, que es va tractar al darrer
ple municipal, l'alcaldable re-
corda la proposta d'ERC que ja es
va aprovar per oferir un servei pú-
blic a 1.800€ i justifica l'absten-
ció perquè la nova proposta del

govern municipal és "poc sol-
vent", tot i mostrar-se a favor
d'estudiar uns serveis funeraris
públics de qualitat. "El que està
en joc és el bon govern. Aquesta

ciutat no es pot permetre que la
foto i el primer pla impossibilitin
decisions que demanen rigor, ex-
igència i servei a la ciutat", asse-
gura Ernest Maragall.

Ernest Maragall: "L’electoralisme és dolent
per a la salut i ara també per a la cultura"

Un dels principals reptes a què
s’enfronten actualment les ciu-
tats és la reducció de la contami-
nació de l’aire. En aquest sentit,

en una ciutat tan densament po-
blada com és la ciutat de Barce-
lona s’han de prendre mesures
concretes i amb determinació

tper garantir el dret a la salut de
les nostres generacions i de les
generacions futures.

Una eina clau en aquesta
lluita contra la contaminació és
l’urbanisme i el disseny de l’es-
pai públic per tal d’aconseguir
una configuració de la ciutat
amable i que faciliti l’apodera-
ment de l’espai públic per part
dels veïns i veïnes, els desplaça-
ments a peu i amb mitjans de
transport nets.

Des d’Esquerra Republicana a
les Corts s'han presentat nom-
broses iniciatives durant aquests
quatre anys de mandat. Des de la
instal·lació d’un pas de vianants
amb semàfor al carrer Numància

entre Travessera de Les Corts i
Marquès de Sentmenat o l’estudi
de mesures per reduir la velocitat
de la circulació dels vehicles al
carrer Joan Güell, en especial a
l’altura de l’Escola Barcelona,
entre altres.

Més enllà d’aquestes mesu-
res, Esquerra vol impulsar un
projecte ambiciós d’obertura
dels grans recintes que actuen
com a barrera entre diferents
zones del barri per poder unir
mitjançant espais verds des del
centre del barri de les Corts, pas-
sant pel recinte del Camp Nou
fins a Collserola. Per uns barris
més verds, més saludables i més
cohesionats.

Fer de les Corts un barri més caminable,
proper i amable amb els vianants
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