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JUDICI4“Em sentia emparat”.
Aquesta és la contundent afir-
mació que ahir va pronunciar Jo-
aquim Benítez, el pederasta con-
fés dels Maristes de Sants-Les
Corts, durant la celebració de la se-
gona jornada del judici en el qual
se l’acusa de quatre delictes d’a-
busos d’alumnes quan eren me-
nors de 14 anys.

Durant la declaració d’ahir,
l’exprofessor dels Maristes va afir-
mar que “no tenia por a ser des-
cobert”. Al llarg de la seva decla-
ració, Benítez va admetre haver
abusat de dues de les quatre víc-
times enganyant-les perquè anes-
sin al seu despatx per fer-los un
massatge. Sobre aquests abu-
sos –s’hi va referir com a “impul-
sos”–, l’exprofessor va explicar
que l’escola va tenir coneixement
d’un cas l’any 1986 –no forma part
del judici–per les queixes de la fa-

mília, però que “no va passar res”.
Pel que fa a aquesta situació con-
creta, el pederasta confés va entrar
en detalls: “El director em va dir
que era important  que no ho tor-
nés a repetir, que era 'una actitud
lletja'. Em va dir que ho haurien de
posar en mans de la provincial de
Maristes i prendrien la decisió
convenient”.  Benítez no va ser
acomiadat i va continuar exercint
de professor. Més endavant tin-
drien lloc els fets que ara es jutgen
i fins al 2011 va continuar donant
classes, fins que va marxar vo-
luntàriament.

ELS ALTRES DOS CASOS
Sobre els altres dos casos, Benítez
no va admetre els abusos. De fet,
va dir que no recordava una de les
víctimes que l’acusa. De l’altre
cas va dir que l’alumne havia con-
sentit fer-se una sessió de fotos i

va negar haver-li fet cap penetra-
ció anal. En el cas dels abusos que
sí que havia confessat va explicar
haver fet tocaments als genitals i
una fel·lació a una de les víctimes. 

MARISTES: “ÉS DIFAMACIÓ”
Després de la celebració de la se-
gona sessió del judici, la Fundació
Champagnat, que gestiona les es-
coles Maristes, va acusar Benítez
de “difamació” contra la institució.
“Cap director ni cap responsable
del col·legi Maristes Sants-Les
Corts ni de la Institució Marista va
rebre cap queixa sobre conductes
impròpies relacionades amb Joa-
quim Benítez”, va explicar la Fun-
dació Champagnat a través d’un
comunicat. Dilluns, però, dos
Mossos d’Esquadra que van in-
vestigar els abusos van declarar
que el centre es va resistir a faci-
litar-los informació sobre l’acusat.

Benítez apunta als Maristes
» L’exprofessor de l’escola diu que se sentia “emparat” pel centre durant la celebració del judici

» El pederasta confés només admet abusos en dos dels quatre casos dels quals se l’acusa 

Pancarta de suport a les víctimes a l’exterior dels jutjats. Foto: Twitter (@ToniPeraba)

DECLARACIÓ4Just abans
que ahir Joaquim Benítez en-
trés a l’Audiència Provincial es
va produir un cara a cara en-
tre ell mateix i Manuel Bar-
bero, el pare d’una de les víc-
times i responsable d’haver
destapat el cas.

Des d’una certa distància,
Benítez i Barbero van mante-
nir una breu conversa després
que el segon li cridés “Joa-
quim!”. El responsable d’haver
destapat el cas va rebutjar
l’intent de donar-li la mà de
l’exprofessor i li va dir el se-
güent: “Recorda que em vas
prometre que diries tota la

veritat sobre el paper dels
Maristes”. Benítez de seguida
li va respondre: “Ho faré”.

Després de les declaracions
de Benítez sobre el presump-
te encobriment dels Maristes,
Barbero  va demanar a la Ge-
neralitat que obri una investi-
gació a la institució. “No va ser
la primera vegada que a Joa-
quín Benítez se’l va enxampar.
Malgrat que ell ara no ho ad-
met, sí que ho ha admès en al-
tres mitjans. Demà mateix la
Generalitat hauria de reunir el
Govern i obrir un expedient
sancionador als Maristes per
tot el que hem sentit a la sala”.

Manuel Barbero: “Joaquim, 
fes el que em vas prometre”
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Esta semana hará dos
años que el Parlament

aprobó los últimos pre-
supuestos de la Generalitat. ¡El Go-
vern ni ha presentado unos nuevos este
año, ni tiene previsto hacerlo! Me sor-
prende (es un decir) que esto no sea
uno de los temas fuertes en el debate
político catalán.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El número 1 de Vox
por Albacete es Fer-

nando Paz, un señor que
no se corta en dejarse fotografiar con
la bandera franquista; que cree que hay
que curar la homosexualidad y que el
bombardeo de Guernica es un inven-
to de los ingleses. Ese es el nivel. Fas-
cismo, ignorancia e infamia.

@GloriaElizo

Cayetana Álvarez de To-
ledo acusa al indepen-

dentismo de que no la
queremos porque es madrileña, medio
argentina y no habla catalán. Sra., no la
queremos porque pertenece a la FAES,
porque lidera el partido más corrupto
de Europa y porque son ustedes los que
no respetan la constitución.

En El Bosque de Night
Shyamalan, un pueblo

cree vivir en armonía pro-
hibiendo un color y demonizando a
unos monstruos a los que llaman
“aquellos de los que nunca hablamos”.
En realidad, es un pueblo aislado en el
que los monstruos son ellos mismos y
la cobardía se premia.

@gabrielrufian@saralidiaester@apuente

La lupa

per @Modernetdemerda

Europa no ho permetrà

La setmana passada el president Puig-
demont va parlar amb Jordi Basté i li va
revelar que, si recull l’acta d’eurodipu-
tat, tornarà a Catalunya. Segons va ex-
plicar, la condició d’eurodiputat li do-
naria immunitat parlamentària a tot el
territori de la Unió Europea i, per tant,
tan bon punt el govern espanyol comu-
niqués el resultat de les eleccions, ell po-
dria tornar una altra vegada
a Catalunya, com el 21D.

Va amanir-ho afegint el
següent: "Jo torno perquè no
tinc cap possibilitat [de ser
detingut], excepte que l'estat
espanyol vulgui violar els
drets i els tractats de la UE i s'arrisqui a
què li apliquin l'article d'expulsió de la
UE. El Parlament Europeu garanteix la
immunitat".

Poca estona després, Josep Costa,
de Junts per Catalunya, se sumava a la
tesi de Puigdemont indicant que "no es
pot detenir i empresonar un eurodi-
putat a cap estat de la Unió sense au-

torització prèvia del mateix Parlament
Europeu".

Resumint: que l'estratègia rau en hi-
potètiques decisions polítiques -no no-
més judicials- d'Europa favorables als
nostres interessos. Que el Parlament Eu-
ropeu no ho permetrà, vaja. Que la de-
mocràcia sempre estarà per sobre de la
política de favors i contra favors.

No cal dir que aquest mateix Parla-
ment Europeu que ha de garantir-nos
per voluntat pròpia les immunitats i les
coses va tardar poques hores a filtrar que
"serà l'estat espanyol qui decidirà si
Puigdemont pot prendre o no l’acta
d’eurodiputat", que ells se'n renten les
mans i que salutacions cordials.

A hores d’ara, després dels constants

menyspreus de l'Europa política a la de-
mocràcia i a diversos drets fonamentals,
encara estem apel·lant-hi per assegurar-
nos la supervivència. És difícil d'enten-
dre. Una cosa és confiar en la justícia eu-
ropea (que sembla que s'hi pot confiar),
i una altra ben diferent és confiar en la
política europea, que ja t'ha vingut a dir
en reiterades ocasions que el millor

que pots fer a la vida és no
fer-ho.

Segur que en tota l'es-
tratègia de Puigdemont
l'empara de la justícia eu-
ropea tindrà molt més pes
que no pas l'estima de la

política europea, i que el que vam sen-
tir ahir no s'adequa del tot als movi-
ments finals que es tenen previstos. Ha
de ser això per força. Perquè si real-
ment compten amb una exhibició de
valors per part del Parlament Europeu
i companyia, tenen un problema. I, si
no hi compten de cap de les maneres,
el problema el tenim els votants.

Una cosa és confiar en la justícia europea
(que sembla que s'hi pot confiar) i una altra
diferent és confiar en la política europea

Els semàfors

Jardins de Pedralbes
El festival ha confirmat que la cantautora
francesa Carla Bruni serà l’encarregada

de donar el tret de sortida a la cita el prò-
xim 5 de juny. Bruni s’afegeix a un cartell

de luxe que va provocar un rècord de
venda d’entrades les primeres 24 hores.  

pàgina 14

Reial Club de Polo
El sènior masculí va proclamar-se, diu-

menge passat, campió de la Copa del
Rei d’hoquei herba, alçant el seu 30è

campionat. L’actuació del club a Madrid
va ser gairebé perfecta: el primer equip

femení també va ser el subcampió. 
pàgina 20

Ada Colau
L’alcaldessa va assegurar durant una tro-

bada amb els representants del comerç
local que l’Ajuntament és qui més ha fet

per lluitar contra el fenomen del Top
Manta i va acusar la Generalitat de no 

assumir les seves responsabilitats.  
pàgina 18
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Línia Les Corts no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

El lloguer a les Corts ha pujat
un 32% els últims sis anys1

2
Forn: “Colau deixarà Barcelona
molt pitjor de com se la va trobar”

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

Una manifestació exigirà 
que l’Escola Ausiàs March no tanqui

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

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Les millors
perles

Un home gairebé arrenca el nas a un altre d’una mossegada
durant una baralla a bord d'un avió. Va passar durant un vol
de Ryanair des de Glasgow (Escòcia) fins a Tenerife. Els involu-

crats, presumptament beguts, van mantenir una llarga discussió
des de l'enlairament de l'aeroplà fins a la trifulga final.

Adrián Beovides, l’únic nen del poble asturià Yernes y Ta-
meza, es fa famós després de declarar a LaSexta Colum-
na: “Estic molt a gust sol, sense que ningú em toqui els

pebrots”. Les paraules han sacsejat les xarxes socials i el noi s’ha
convertit en tota una icona de la vida solitària a l’Espanya rural.

Neixen ovelles a partir de semen congelat des de fa 50 anys.
Els animals estan en bona forma i no presenten cap anoma-
lia. Són descendents de Sir Freddie, un carner nascut el 1959

del qual es va extreure l’esperma. Aquesta operació suposa tota una
gesta en el camp de la inseminació artificial en animals.

La Guàrdia Urbana de Tarragona arresta un home que es
feia passar per policia i exigia consumicions gratis a un
pub de la Rambla Vella de la ciutat. El detingut duia cinc

bosses amb marihuana i dues amb cocaïna, a més de la falsa
identificació de la Policia Nacional.

Un gos pastor confon un tren amb un animal que havia de
pasturar i causa el caos al Regne Unit. El cànid es va situar da-
vant d’un tren a Exeter i no es va moure fins que el conductor

va baixar. Finalment, l'animal va fugir. La xarxa ferroviària britànica
va patir retards de dues hores a causa de l'incident.

A les xarxes

@gerardotc: Miles de niñatos manifes-
tándose porque el planeta se va a la
mierda. A ver si maduran de una vez y se
olvidan de lo importante.

@gallifantes: Hola @guardiacivil. Me
llamo Cris. Tengo 49 años. 1,61m, 54 kg. Yo
os grité el 20S. Siento mucho haberos
asustado. Tormenta.

#YoSoyLaTormenta

@norcoreano: Dice el Supremo que pro-
híbe el Toro de la Vega porque los animales
sufren en la fiesta. Pues mira que a mí me pa-
recían bastante felices pegando palos al toro.

#CrueltatAnimal #CanviClimàtic

per Alex Suárez

Unes eleccions decisives
per Antoni Moliné i Roura

No ens n'adonarem i ja tindrem
a sobre les eleccions munici-
pals. Molta cura, perquè tal
com està el panorama polític,
tindran uns efectes de vital
importància per a Catalunya.
La irrupció d'un candidat com
el Sr. Manuel Valls. Exprimer
ministre i diputat francès, edu-
cat, políticament en el jacobi-
nisme propi de l'estat veí, el
més radical d'Europa. I per
acabar-ho d'adobar, presentat
per la formació política Ciuda-
danos, de la qual és prou co-
neguda la seva ideologia. 

Ens les hem de prendre
molt seriosament aquestes
eleccions. El Sr. Valls ha de sa-
ber que Catalunya és una nació,
amb tots els ets i uts, pesi a qui
pesi. I posar en discussió fins i
tot el règim autonòmic, com ell
ho va fer amb Còrsega, no és
una targeta de presentació ga-
ire recomanable per guanyar-
se la simpatia dels seus proba-
bles electors.

D'altra banda s'està pro-
duint un atac, propi de tots els
comicis, contra l'actual alcal-
dessa. Se l'acusa, gairebé en ex-

clusiva, del deteriorament de la
seguretat pública. I aquí hem
de fer una reflexió: quantes
vegades ha reclamat la Gene-
ralitat al Govern central l'au-
torització -denegada- per am-
pliar el cos de Mossos d'Es-
quadra? Moltes, per tant, a la
Sra. Colau no se la pot fer res-
ponsable si no se li donen els
mitjans necessaris. La mateixa
problemàtica pel que respecta
a la Guàrdia Urbana.

També tenim els partits
que encara malden perquè s'a-
pliqui el maleït 155. Que sàpi-
ga la ciutadania que aquest
article, només perjudica la part
de la població més desfavorida.
Els polítics segueixen cobrant
puntualment els seus sous,
mentre que les retallades en
matèries com la seguretat pú-
blica i l'assistència mèdica ve-
nen a sobre com una dalla.
Aquesta és la justícia del 155,
aneu amb compte.

Per acabar, que els vots si-
guin coherents i que ningú es
deixi entabanar per himnes i
banderes. Primer Catalunya i el
benestar dels catalans.

Safata d’entrada

El passat dissabte 16 de març, els
catalans vam omplir Madrid.
Vam denunciar les violacions
contra els drets fonamentals. Un
dels clams era “Això no és un ju-
dici, és una farsa”. Mai accepta-
rem que els nostres dirigents si-
guin presos i acusats de rebel·lió
per organitzar un referèndum
d’autodeterminació. El procés in-
dependentista català precisament
destaca pel seu tarannà cívic i pa-
cífic, però sempre ens trobem
amb un mur repressiu. El món ja
coneix les agressions que vam pa-
tir l’1 d’octubre, tothom sap que
som davant d’un judici injust i
que no ens podem expressar lliu-
rement. A més, en la manifestació
a Madrid, van intentar dificultar
el nostre objectiu: la policia atu-
rava els autocars, grups anticata-
lanistes van trencar vidres i van
posar claus sota les rodes i, més
greu encara, van agredir física-
ment a algun manifestant. Volem
exercir el dret a decidir, ho recla-
mem amb seny i civisme, i ens
trobem amb una verdadera vio-
lència, que l’estat espanyol per-
met. Per sort, no estem sols. Hem
d’agrair els col·lectius de l’es-
querra espanyola que ens van do-
nar suport. També a tothom que,
a través de les xarxes, van des-
muntar alguns diaris espanyols
que asseguraven poca afluència,
publicant fotografies d’unes 50
persones, quan vam ser desenes
de milers de manifestants: 520
autocars, 15 trens, centenars de
cotxes i diversos avions. Em pre-
gunto si no senten vergonya d’as-
sumir el paper de la no veritat en
la seva tasca. Què no saben que el
món els mira i comença a criticar
la manca de professionalitat?

No és un delicte
per Lola Salmerón
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Les Corts

URBANISME4El pla urbanístic
Europa-Anglesola arriba a la seva
recta final després d’haver-se po-
sat en marxa a la dècada dels 90.
Ho farà, tal com va avançar Be-
tevé fa uns dies, amb la futura
construcció d’una nova zona ver-
da a l’àrea que formen els carrers
de Numància, de Can Segalar,
d’Anglesola i del Doctor Ibáñez. 

L’objectiu és que aquest nou
parc serveixi per unir el nucli an-
tic de les Corts amb la Diagonal
i per mirar d’esponjar les activi-
tats que acull la plaça de la Con-
còrdia. El Districte vol que el
nou espai sigui un punt de tro-
bada veïnal que pugui acollir diferents activitats, com ara fires

o espectacles. També hi haurà
àrees de jocs infantils.

Els veïns de la zona, per la
seva banda,  celebren la cons-
trucció d’aquest nou parc però
consideren que  tindrà massa
desnivell. També creuen hi ha
pocs espai verds, poca vegetació
i massa zones dures. 

INVERSIÓ PRIVADA
El nou parc l’executa l’Ajunta-
ment però el paguen els pro-
motors dels pisos que formen
part  del projecte urbanístic. El
cost serà al voltant del milió
d’euros  i el Districte calcula
que les obres comenci a l’estiu
i estiguin acabades a principis
de l’any que ve.

El solar on es farà el parc. Foto: Arxiu

Una zona verda per acabar
el pla Europa-Anglesola

» El nou parc es farà entre els carrers de Numància, de Can Segalar,
d’Anglesola i del Doctor Ibáñez i unirà el nucli antic i la Diagonal

Mor un home detingut 
a la comissaria dels Mossos

SUCCESSOS4Un home que ha-
via estat detingut la matinada de
divendres passat va morir dis-
sabte al matí a la comissaria dels
Mossos d’Esquadra de les Corts
després de desplomar-se mentre
estava retingut.

L’home havia estat detingut
unes hores abans per un pres-
sumpte delicte d’abusos sexuals
i havia passat la nit a la comissa-
ria. Prèviament havia passat una
revisió mèdica que havia descar-

tat que pogués tenir qualsevol
malaltia. Tot i això, a dos quarts
de vuit del matí de dissabte l’ho-
me es va desplomar i, tot i les ma-
niobres de reanimació que li van
fer els agents, va acabar morint.
El Servei d’Emergències Mèdi-
ques (SEM), que s’havia despla-
çat a la comissaria després de l’a-
vís dels Mossos, tampoc va poder
fer res per salvar l’home.

El metge forense haurà de de-
terminar la causa de la mort.

SOCIETAT4Les diferents forma-
cions polítiques de l’Ajuntament
van fer el 14 de març la tradicio-
nal visita a les monges clarisses del
Monestir de Pedralbes. La visita
es fa per Santa Eulàlia però en-
guany es va haver d’ajornar per-
què la mare abadessa s’estava
recuperant d’una operació.

A banda de l’alcaldessa Colau,
l’expedició municipal també va
comptar amb la presència del ti-
nent d’alcalde Jaume Asens, Xa-
vier Trias (PDeCAT), Montse Be-

nedí (ERC) i Alberto Fernández
Díaz (PP). Colau, per la seva ban-
da, es va comprometre amb les
monges a intentar que els barce-
lonins que no coneixen el Mo-
nestir el pugui descobrir. 

Durant la visita, la mare aba-
dessa, Montserrat Casas, li va
demanar a Colau que segueixi im-
plicada amb les obres de restau-
ració del Monestir. “No deixi d’a-
tendre el monestir”, li va dir Ca-
sas a Colau, que va refermar el seu
compromís amb les monges cla-

risses i el Monestir. “De seguida
que ens vam conèixer ens vam en-
tendre estupendament i nosaltres
sempre hem tingut clar que hem
de conservar aquesta tradició tan
bonica que vincula el Monestir i
les germanes amb el Consell de
Cent”, va afirmar l’alcaldessa.

Com ja és tradició la visita
va incloure l’esmorzar que pre-
paren les monges i que inclou
el famós mató de la mare aba-
dessa, tot i que aquest any no el
va poder preparar ella. 

L’home va morir dissabte al matí. Foto: Google Maps

Colau visita el Monestir

Carrer Sabino Arana | Societat Civil vol canviar-li el nom 
Societat Civil Catalana va organitzar el 16 de març un acte al carrer Sabino Arana per demanar 

que aquest carrer canviï de nom i passi a ser el de l’activista afroamericana Rosa Parks. 
L’entitat considera que Arana, el pare del nacionalisme basc, representa el supremacisme.

Les obres començaran
a l’estiu i les paguen
els promotors dels
pisos de la zona



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22
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Amb el
suport de

L’Eix comercial Sants-Les Corts
celebra el segon Sopar de Dones

El passat dijous dia 7 l’Eix co-
mercial Sants Les Corts va ce-
lebrar la segona edició del
Sopar de Dones, per donar su-
port al dia de la dona treballa-
dora i impulsar el projecte de
perspectiva de gènere.
El motiu principal del sopar

és el de convertir-se en una
sessió de networking (o de tre-
ball col·lectiu), que per segon
any es proposa sempre en el
Pla    d’Actuació de l’Eix, a causa
dels bons resultats que obté. 

És una bona eina que l’eix uti-
litza amb diversos objectius:
• Augmentar la participació
i l’associacionisme;
• Conèixer els associats
entre si;
• Buscar nous clients entre
els mateixos socis;
• Generar una xarxa d’in-
tercanvi d’idees i de gent.

El sopar, aquest cop es va cele-
brar al bar de tapes Lizarran, si-
tuat al número 6 del carrer de
Can Bruixa, a les Corts. Sempre
s’intenta que sigui un local as-
sociat perquè també pugui par-
ticipar. Un any (o un cop) es fa a
Sants i l’altre a les Corts, per co-
brir tot el territori de l’Eix.
Ens van reservar la sala de

la planta alta, on vam poder
estar més tranquil·les. Primer
vam fer el sopar i després un
petit joc de participació, que va
consistir a contestar una pre-
gunta-objectiu en una llibreta i,

després, anar llegint les res-
postes dels participants per de-
batre i trobar les idees de
millora. També es van fer les
presentacions entre els asso-
ciats participants i es van inter-
canviar les targetes de visita.
La trobada va ser un èxit.

Les tapes i els montaditos, freds
i calents, eren excepcionals,
l’ambient ideal i la motivació al-
tíssima. Es van obtenir idees de

millora molt pràctiques i actives
sobretot per augmentar la visibi-
litat de tots els projectes que fa
l’associació i fer-los més dinà-
mics a les xarxes. La idea era
donar a conèixer més totes les
botigues de l’eix.
També es va incidir en què

cal augmentar encara més la
participació del soci dins l’orga-
nització i els seus actes. Cal
buscar eines per aconseguir-ho.

Per aquest motiu, esperem
que ben aviat hi hagi una altra
sessió ben aviat, que pugui em-
plaçar-nos de nou en una data
amb una altra trobada que ens
permeti  tornar a debatre, reu-
nir-nos, augmentar la participa-
ció i fer conèixer els socis.

Gràcies a tots els que vau as-
sistir-hi!

Eix Comercial Sants-Les Corts - Butlletí nº 079

Que són les APEU? 
Són les àrees de promoció econòmica ur-
bana, una mesura per impulsar el model
comercial. Vindrien a ser una evolució de
les actuals associacions de comerciants,
però amb pertinença obligatòria: l’abona-
ment d’una qüota anual obligada i l’apro-
vació municipal. 

Per què una qüota anual obligada? 
Això ajudaria a resoldre la limitació més
important amb la que es troben actual-
ment les associacions o eixos comercials:
la falta de finançament. Això cal afegir-ho
al fet que només un cinquanta per cent
dels establiments comercials estan adhe-
rits a algun eix, i que la major part de
grans operadors no formen part de cap
mena d’associació, tot i que són els que
ocupen més superfície comercial.
En la jornada del 27 de març de la 3a

Edició de la Setmana del Comerç, la Ge-
neralitat presentarà la futura llei per crear
les anomenades Àrees de promoció eco-
nòmica i urbana (APEUs), com a eina de
foment i millora de zones comercials. 

Amb aquestes zones dinamitzadores,
el Govern pretén consolidar el model de
comerç del país a través de la modernit-
zació i la promoció de zones urbanes amb
la implantació d'establiments comercials i
locals d'activitats econòmiques que ajudin
a cohesionar l'entorn urbà.

Si voleu saber-ne més consulteu:     

Catalunya impulsa el comerç 
local amb la llei de les APEUs
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La Mostra de Galileu, el 4 de maig

Un Sant Jordi amb amor a la Diagonal

Un any més, seguint la tradició de la dinamització dels
comerços i del barri, tornarem a organitzar la que serà
la primera de les tres Mostres Comercials d’aquest
any, on les botigues surten al carrer per oferir els seus
productes, serveis, atenció i molt més: la Mostra de
Comerç del carrer Galileu!
Aquest any, però, volem que sigui un xic diferent i

què hi participin més socis que mai. Per això, hi haurà
dos escenaris amb diferents actuacions, majoritària-
ment d’associats. Els clients també trobareu un raco-
net per a la sostenibilitat, la inclusió social i la
solidaritat. Com a gran novetat, la carpa de l’Eix tindrà
una nova cara: hi haurà una zona dins d’una carpa de

nou metres molt més gran, per no passar desaperce-
buts, i en el seu interior s’hi faran diverses activitats,
com tallers aportats pels socis, exposicions, promoció
de les activitats de l’eix amb el calendari més immediat
i, com no podia ser d’una altra manera, publicitat dels
productes i serveis dels nostres associats.
De forma itinerant i com també és habitual, es

faran tallers infantils i altres activitats per fer més
amena la jornada. El tema central serà la primavera i,
de forma paral·lela, el Dia de la mare. Podreu aprofitar,
doncs, per buscar i remenar per tota la Mostra que anirà
des del carrer de Can Bruixa fins al carrer de Miquel
Àngel. Serà un regal per a totes les mares.

Així doncs us convidem a venir el 4 de maig, entre les
10 del matí i dos quarts de nou del vespre!

Si algú vol més informació, pot consultar les nostres
xarxes socials:
Instagram: @eixsantslescorts
Twitter: @santslescorts
Facebook: Eix Comercial Sants Les Corts
Google+: Eix comercial Sants-Les Corts

Te'n recordes? Un Sant Jordi carregat d'amor!
Enguany, l'eix tornarà a celebrar el Sant Jordi a l'avinguda
Diagonal. El pròxim dimarts 23 d’abril, entre les 10 del matí
i les vuit del vespre, l’avinguda Diagonal (a la vorera de
mar), s’omplirà de parades de venda de roses i llibres i aco-
llirà un programa de més de 40 activitats i actuacions, amb
música, lectura, tallers infantils o signatura de llibres. Tot
plegat servirà per gaudir d’una Diada de Sant Jordi carre-
gada d’amor!
Aquest any tornarem a instal·lar el photocall per als as-

sociats, a organitzar un concurs per guanyar vals de com-
pra (amb un regal sorpresa als que vinguin a la carpa de
l'eix), la col·laboració amb el Llibre solidari i, com a nove-
tat, una paradeta amb dolços boníssims i originals fets ex-
pressament per a la Diada. No us ho perdeu! Esteu atents!
Ben aviat tindreu més informació a les nostres xarxes!
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MÚSICA4Carla Bruni obrirà el
Festival Jardins de Pedralbes. La
cantautora italofrancesa dona-
rà el tret de sortida a la 7a edi-
ció del festival, que se celebrarà
enguany del 5 de juny al 15 de ju-
liol. L’artista torna cinc anys
després de la seva última ac-
tuació als Jardins de Pedral-
bes. El seu concert es va confir-
mar el 14 de març.

El de Carla Bruni no és l’únic
gran nom que s’ha afegit re-
centment a la cita, altres estre-
lles com The Beach Boys, Gipsy
Kings, Ana Belén, Gary Clark Jr,
Joss Stone, Joan Dausà o Diego
‘El Cigala’ es podran escoltar als
concerts d’aquesta edició. Tam-
bé han estat convidats en un do-
ble concert Jacob Banks i Co-
rinne Bailey Rae. A més, altres
artistes ja havien confirmat la
seva presència a l’espectacle des
de feia mesos. És el cas de Ma-
riah Carey -únic concert de la
gira a tot l’estat-, Woody Allen o
Roger Hodgson.

INFLUÈNCIA FRANCESA
L’ex-primera dama de la repú-
blica francesa presentarà
‘French Touch’ (2017), el seu da-

rrer treball discogràfic. Segons
Bruni, les cançons de l’àlbum
inspiren el concepte francès d’a-
mor a primera vista. Tot i això,
el disc està cantant completa-
ment en anglès.

Bruni intentarà seduir el
públic amb versions íntimes i
personals de grans èxits. ‘High-
way to Hell’ d’AC/DC, ‘Enjoy the
Silence’ de Depeche Mode o
‘Miss you’ dels Rolling Stones
són alguns dels temes que es po-
dran escoltar en el repertori de
l’artista.

D’altra banda, al festival
també hi actuarà la Gala de Ba-
llet Étoiles de l’Òpera de París el
pròxim 8 de juny. Aquí es reu-

nirà el talent més destacat de la
companyia de ballet més pres-
tigiosa del món. Naturalment,
no hi mancaran els clàssics com

‘El llac dels cignes’, ‘El corsari’
i ‘El Quixot’. Tanmateix, la com-
panyia no ha volgut tancar les
portes a la dansa contemporà-
nia i també inclourà en el seu re-
pertori la barreja amb nous gè-
neres.

RÈCORD DE VENDA
El creixement del Festival Jar-
dins de Pedralbes sembla cons-
tant cada any que passa, ja que
en aquesta setena edició ha ba-
tut el rècord d’entrades venudes

durant les primeres 24 hores.
Concretament, des que es van
penjar a la pàgina web del festi-
val, 15.714 localitats van ser
comprades pel públic, una xifra
que mai s’havia igualat en les an-
teriors edicions.

Les portes per a l’adquisició
de tiquets es van obrir el passat
dilluns 11 de març a les 10 del
matí, i durant la primera hora els
concerts més venuts van ser els
d’Izal, LP i Supertramp’s Roger
Hodgson. Igualment, altres

noms importants del cartell
d’enguany havien posat entrades
a la venda anticipades des de
molt abans, així que el rècord
encara hauria pogut ser més
elevat si es tinguessin en comp-
te aquestes xifres. És el cas d’ar-
tistes com Mariah Carey, Woody
Allen i Kraftwerk. Segons l’or-
ganització, l’objectiu d’aquesta
7a edició, és superar els gairebé
60.000 espectadors del 2018 i
arribar a una xifra de 70.000 bu-
taques venudes.

Carla Bruni torna a Pedralbes
» La cantautora francesa serà l’encarregada d’inaugurar el Festival Jardins de Pedralbes 2019

» L’organització destaca la bona forma del festival, amb rècord de venda inclòs durant el primer dia

Carla Bruni és una de les últimes incorporacions al Festival Jardins de Pedralbes. Foto: Arxiu

15.714
entrades es van vendre
durant les primeres 
24 hores, una xifra que
és el rècord del festival



11 | 

línialescorts.cat27 de març del 2019

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

Barris al dia

4Uns curiosos robots teledirigits
conviuen amb una cadira de rodes
d’oficina que es mou a les ordres
d’una tauleta. Peces viníliques im-
preses a 3D descansen al costat d’u-
na petita capsa per posar el mòbil
que transforma les imatges en re-
alitat virtual. Nous teixits elàstics, pa-
trons, prototips i tot tipus de ma-
terial reciclat. Aquests són alguns
dels productes i projectes que es
desenvolupen a l’Ateneu de Fa-
bricació de les Corts, que compar-
teix ubicació amb la biblioteca
Montserrat Abelló. Un espai im-
pulsat per l’Ajuntament de Barce-
lona i gestionat per l’Associació
Esclat, on ciutadans i ciutadanes,
però també entitats, organitza-
cions, universitats, escoles, insti-
tuts i empreses, es poden implicar
en un laboratori de creació digital
i experimentar en el món de la fa-
bricació digital, vinculant-se en
projectes que millorin la vida de les
persones. 

La iniciativa promou el treball en
xarxa i la cooperació. Des de l’Ateneu
de Fabricació s’ofereixen les mà-
quines i l’assessorament de perso-
nal qualificat per desenvolupar els
projectes i les idees i  convertir-los en
productes físics útils per a la socie-
tat. El preu de tot plegat... és molt cu-
riós: una moneda pròpia: la contra-
prestació. Les persones usuàries
han d’aportar, justament, la idea, el
talent, el temps, la participació i el
material que necessitaran. Com per
exemple va fer la Laura Herrero
amb el seu projecte de fi de Grau de
Disseny, Syntsis. Una col·lecció de
roba centrada en la recerca, l’expe-
rimentació i el desenvolupament de
les noves tecnologies aplicades al
tèxtil i al disseny, amb materials in-
tel·ligents amb memòria de forma
i tints termo cròmics que amaguen
estampats inspirats en els volums
d’impressió 3D i el làser. El projecte
va guanyar el premi Samsung EGO

Innovation Project, que li va per-
metre presentar la seva col·lecció a
la Mercedes-Benz Madrid Fashion
Week d’aquest any. 

Els projectes que desenvolupa
l’Ateneu de fabricació es vehiculen
a través de tres programes dife-
rents: d’innovació social; de famílies,
per treballar conjuntament amb la
tecnologia i noves formes d’orga-
nització a la llar; i pedagògic, que està
adreçat a les escoles i els professors.

INNOVACIÓ SOCIAL
Dins la innovació social, l’Ateneu
acull un projecte relacionat amb
l’estudi de les dades de les rutes mi-
gratòries, les àrees d’hivernada i les
zones d’alimentació d’aus aquàti-
ques, impulsat pel departament de
Biologia Evolutiva de la Universitat
de Barcelona. Per a la realització d’a-
quest estudi es fan servir disposi-
tius de posicionament global GPS.
Per tal de recuperar les dades, que
fins ara era complicat perquè els
depredadors destruïen els ous i les
aus no tornaven al niu d’origen, des
de l’Ateneu es van reproduir uns
ous amb impressió 3D de la ma-
teixa mida i pes que els reals per tal
d’afegir-los als nius i recuperar els
aparells amb les dades recopilades
mentre les aus els coven.

D’altra banda, l’Ateneu té molt
present la inclusió en els seus tre-
balls. En aquest sentit, un altre
dels projectes actius a l’espai és el
de prototips d’etiquetatge inclusiu
per a persones cegues o amb bai-
xa visió aprofitant les tecnologies.
El projecte, proposat per Barcelo-
na Activa, forma part del progra-
ma de Barris Digital de la Casa d’O-
ficis. El passat desembre, l’equip
creatiu del projecte va fer una
presentació en societat i un test
dels prototips a càrrec de membres
de l’Associació Discapacitat Visual
Catalunya B1+B2+B3, realitzant
el muntatge d’un moble amb les
instruccions tàctils i l’audioguia
dissenyada per un grup de noies

de Barcelona Activa. Justament
amb aquesta entitat del districte,
l’Ateneu ha col·laborat recentment
en un dels projectes més actuals:
el dòmino “Jugar sense mirar”. Pre-
sentat al YoMo: The Youth Mobile

Festiva i al Saló de l’Ocupació Ju-
venil, aquest dòmino tàctil amb fi-
gures en relleu permet que un joc
tan tradicional i clàssic, sigui ac-
cessible per a tothom. 

LES FAMÍLIES
L’Ateneu obre les seves portes a les
famílies per tal de conèixer les di-
nàmiques del centre i treballar en
diverses activitats com, per exem-
ple, la construcció d’un porta es-
pelmes, la instal·lació interactiva
d’una habitació, o xerrades sobre
com robotitzar un telescopi amb
programació Arduino, un projecte
desenvolupat per un veí jubilat
del barri.

Actualment, a banda del de
les Corts, hi ha els ateneus de Ciu-
tat Meridiana i de la Fàbrica del
Sol (la Barceloneta). Ben aviat
s’obriran els ateneus del Parc Tec-
nològic i de Gràcia. 

Crear i compartir tecnologia 
» L’Ateneu de Fabricació és un espai vinculat a les noves tecnologies i a la fabricació digital en 3D 
» Fomenta activitats i projectes utilitzant nous models d’organització i aprenentatge oberts i en xarxa

Les Corts és un dels pols de la ciutat que s’ha especialitzat en la fabricació digital en 3D. Fotos: Districte 

4La biblioteca Montserrat Abelló,
l’Ateneu de fabricació de les Corts
i Barcelona Activa impulsen, en el
marc de les Antenes Cibernarium,
el projecte 'Teixit(s). Passat, present
i futur de la indústria tèxtil'. 

Es tracta d’un cicle d’activi-
tats per recuperar la història de la
fàbrica Benet Campabadal a través
de sis tallers gratuïts per a joves
majors de 16 anys que volen tei-
xir vincles amb el territori, la ciu-
tadania i treballar els reptes de fu-
tur dels creadors del tèxtil amb la
fabricació digital. 

El projecte es presentarà avui,
a partir de les sis de la tarda, a la bi-
blioteca Montserrat Abelló, en un
acte que comptarà amb convidats
que parlaran del passat de  la in-
dústria tèxtil a les Corts, el disseny
de moda local, responsable i sos-
tenible i, per últim, els teixits i la
tecnologia en relació al cos i a la
identitat. La presentació del pro-
jecte anirà a càrrec de Mercè Tat-
jer, Elisabet Valecillo, Anastasia
Pistofidou i Saúl Baeza. El mode-
rador serà Dani Cantó. Més infor-
mació a barcelona.cat/lescorts

Teixit(s)

L’Ateneu de
Fabricació promou 
el treball en xarxa

L’etiquetatge
inclusiu és un dels
projectes de l’espai
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La ciutat va tornar a ser l’escenari de la gran manifestació feminista del 8 de març

“Cap pas enrere”
REIVINDICACIÓ/ Ens aturem per canviar-
ho tot. Cap pas enrere. Aquest va ser el lema
de la gran manifestació (i vaga) feminista
del passat 8 de març. D’aquesta manera, un
any més, la concentració, que es va posar
en marxa a dos quarts de set de la tarda, va
omplir el centre de la ciutat, que es va ten-
yir de lila, marxant des de la plaça d’Es-
panya fins a la plaça de Catalunya.

La capçalera del bloc de dones lesbia-
nes i trans va sortir des de la cruïlla de la
Gran Via de les Corts Catalanes amb el ca-
rrer Entença, mentre que el punt de con-
centració del bloc mixt va marxar des de la
plaça d’Espanya. La comitiva va anar cami-
nant fins al punt final de la manifestació, on
es va llegir el manifest des d’un escenari en
el qual també hi va haver diverses actua-
cions musicals. Barcelona, un any més, va
ser l’escenari de la concentració feminista
més gran del país, però arreu del territori,
en municipis com el Vendrell, Mataró, Igua-
lada o Lleida, entre altres, també hi va
haver mobilitzacions.

VUIT DIES DE REVOLTA
El 8 de març està institucionalitzat, des de
l’any 1975, com el Dia Internacional de les
Dones, però enguany l’entitat Vaga Femi-
nista, impulsora d’aquesta gran manifesta-
ció unitària, va voler anar molt més enllà i
va convertir els dies previs a aquesta gran
jornada en 8 dies de revolta, amb una acti-
vitat diferent prevista per a cadascun dels
dies anteriors al divendres 8.

Divendres 1 es va fer un taller feminista
a Ca la Dona, l’endemà es va instar a “ocu-
par les xarxes” penjant fotografies amb l’e-

tiqueta #jofaigvaga8m i diumenge 3 es va
fer una encartellada (de nou a Ca la Dona).
Dilluns 4, a les 9 de la nit, es va fer una cas-
serolada als balcons, que va anar acom-
panyada del gest simbòlic de penjar els
davantals. Altres accions van ser una en-
cartellada o una altra manifestació noc-
turna de dones, lesbianes i trans la nit
anterior al 8-M.

MANIFEST UNITARI
Com és habitual, Vaga Feminista va difondre
dies abans el manifest que es va llegir a l’es-
cenari de la plaça de Catalunya. El text, titulat
Juntes som més fortes! Cap pas enrere! incidia
en la força que, any rere any, s’aconsegueix

demostrar en aquestes manifestacions, que
són multitudinàries arreu del món.

El manifest exigia que totes les dones
puguin gaudir d’una vida lliure de violències
masclistes, la fi de la discriminació salarial i
del menyspreu i l’assetjament a la feina o la
fi del sexisme en l’educació, tot i que també
volia mostrar un caràcter transversal recla-
mant el tancament dels CIES, la derogació
de la Llei d’Estrangeria o l’obertura de les
fronteres i l’acollida de refugiats.

TROBADA/La Plataforma pel Transport Públic (PTP) va or-
ganitzar, el passat 15 de març, el fòrum El transport públic
és cosa de dones?, una trobada que va servir per analitzar
perquè les dones utilitzen més el transport públic, però on
també es van convidar les professionals responsables de
la gestió de la mobilitat pública en el dia a dia perquè com-
partissin les seves experiències. El Pati Manning va ser l’es-
cenari de les activitats del fòrum.

Després de la benvinguda, a les nou del matí, es van po-
sar en marxa les activitats del primer dels tres blocs temàtics,
anomenat Evidències de l’existència de rols de gènere a la mo-
bilitat, coordinades per Susana Pascual i Sílvia Casorrán,
membres de la junta de la PTP. Dins d’aquest bloc es van
fer dues activitats: Com es desplacen les dones: models de mo-
bilitat sostenible i una taula debat.

A dos quarts de 12 es va posar en marxa el segon bloc,
Quines accions en clau de gènere s’han dut a terme fins ara
al nostre entorn, coordinat per Laia Franco, de l’Oficina de
les dones i LGTBI de la Diputació, on es va debatre sobre
projectes i polítiques sobre mobilitat en clau de gènere i
es va fer un taller participatiu amb perspectiva de gènere.

L’últim bloc temàtic, Dones en el sector de la mobilitat,
va tenir lloc després de dinar. Dolors Clavell, de la PTP, va
presentar i moderar una taula debat temàtica.

El Pati Manning acull un fòrum 
sobre transport públic i dones EXPOSICIÓ/ Entre els dies 4 i 27 d’aquest mes s’ha po-

gut visitar a l'Espai Alliberat de la presó Model l'exposi-
ció fotogràfica Preses de Franco, una mostra organitza-
da per l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample,
que volia fer conèixer el que va significar la repressió per
a tota la població que va estar al costat de la legalitat i
defensant la justícia i la solidaritat.

Els assistents no només van poder observar il·lus-
tracions i documents de l’època, sinó que van poder par-
ticipar en activitats complementàries, com ara una ruta
poètica per la presó o les conferències Dones i repressió
franquista o Drets de les Dones i II República, entre altres.

Una mostra sobre les preses
del franquisme a la Model

Les organitzadores 
van portar a terme
activitats i protestes 
durant vuit dies



13 | 

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

veïns en línia

MOBILITAT/ Veïns de l’Esquerra
de l’Eixample organitzats al vol-
tant de la Plataforma Salvem el 41
no es rendeixen en la seva rei-
vindicació perquè l’Ajuntament
torni a posar en circulació la línia
41 de l’autobús.

Des d’aquesta plataforma fa
temps que denuncien que amb
la pèrdua d’aquesta línia, a cau-
sa de la implementació de la
xarxa ortogonal, els veïns del
barri ho tenen més complicat
per anar al centre de la ciutat o en
alguns dels centres sanitaris que
la gent fa servir més.

Està previst que els veïns i les
autoritats continuïn mantenint
reunions per abordar el tema.

Demanen de nou
que torni la 
línia 41 de bus

REIVINDICACIÓ/ Una vuitantena de per-
sones que formen part del grup d’habi-
tatge Sotrac –sorgit de la llista de socis del
projecte del bloc La Borda que no van
poder formar-ne part– van ocupar, el 16 de
febrer, un dels tres solars de Can Batlló (a
l’alçada del número 51 del carrer Constitu-
ció) per reivindicar que aquests tres espais
es destinin a habitatge cooperatiu.

La protesta va formar part de la cele-
bració de la Calçotada per l’habitatge coo-
peratiu. Sotrac recorda que els tres solars
“són propietat de l’Ajuntament i figuren a
la promoció d’habitatge de protecció ofi-
cial” i denuncien que les parcel·les “estan
buides i sense moviment”. Els manifestants
van deixar una pancarta penjada amb el
missatge Volem solars com aquest per a ha-

bitatge cooperatiu amb la firma de La
Borda, La Diversa, La Dinamo i Can Batlló.

“EXCUSES BUROCRÀTIQUES”
Sotrac creu que l’habitatge protegit ha de
ser una prioritat, especialment en una zona
com Can Batlló, ja que és “un exemple cab-
dal” de les reivindicacions veïnals i un “sím-
bol de l’empenta i implicació de moltes
persones”. L’entitat veïnal també lamenta
les “excuses burocràtiques” que causen que
“els solars es quedin parats per inoperàn-
cia” i avisen que seguiran protestant.

Els integrants de l’entitat comparen la
situació de l’habitatge cooperatiu a Can
Batlló amb la del mercat lliure i recorden
que el 70% dels pisos d’aquest darrer sec-
tor ja s’han aprovat i construït. 

Nova protesta a Can Batlló 
per demanar habitatge cooperatiu

SOCIETAT/ “Respecte”, “Stop ho-
mofòbia”, “Visca l’amor lliure”,
“Gràcies per la lliçó de lluita”,
“Aquest lloc és necessari”. Aquests
només són alguns exemples dels
centenars de missatges que la
ciutadania va penjar a la façana
del Centre LGTBI de Sant Antoni
després de l’atac que l’espai va
patir el passat 27 de gener, pocs
dies després de la seva inaugu-
ració. Ara, el consistori ha anun-
ciat que té previst digitalitzar-los
per conservar-los.

L’endemà de patir l’atac, més
d’un miler de persones van con-
centrar-se a les portes d’aquest
nou espai per mostrar el seu su-
port a la comunitat LGTBI.

El Centre LGTBI
mantindrà els
missatges solidaris 

QUEIXES VEÏNALS/ El local situat
al número 17 de la Rambla, con-
cretament al tram de la Rambla de
Santa Mònica, acull des del passat
14 de febrer el club de striptease
més gran de Catalunya, batejat
amb el nom de Dollhouse.

L’obertura del local, com era de
preveure, ha generat rebombori
a la zona. Diferents entitats veïnals
han denunciat que aquest nego-
ci farà créixer la degradació que ja
pateix la Rambla.

L’Ajuntament, per la seva ban-
da, ha dit que controlarà el negoci
de molt a prop i ha deixat clar que
no podia fer res per evitar l’ober-
tura, ja que els promotors tenen
una llicència.

Polèmica per
l’obertura d’un 
club d’striptease’

Dues “mesures ineludibles” per
garantir el dret a un habitatge digne

HABITATGE/ La Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Barcelona, la
FAVB, va presentar el passat 28 de
febrer el document El dret a l'habi-
tatge: mesures ineludibles, en el
qual exigeix que l’Ajuntament co-
menci a prendre mesures per ga-
rantir aquest dret veïnal. Aquestes
demandes, que la federació consi-
dera que són “ineludibles”, són
dues: la creació d'una oficina mu-
nicipal que lluiti contra l’assetja-
ment immobiliari i, d’altra banda,
que a cada districte es creï una
Taula d'Habitatge Oberta (THO)
que potenciï l’eficiència i la coordi-
nació interna entre els diferents
agents implicats en l’àmbit de
l’habitatge.

L’oficina antimobbingha de ser
la resposta a la percepció d’inde-
fensió que tenen molts veïns, que
són “víctimes de les estratègies
dels agents immobiliaris que
veuen en els seus habitatges un
mer actiu especulatiu”. Per això, la
FAVB considera que és una eina
“indispensable per centralitzar tots
els casos d’assetjament immobi-
liari de la ciutat”. 

La FAVB considera que aquest
organisme ha d’estar dotat de
“prou autonomia i recursos per fer
tasques de mediació, personar-se
en les causes administratives, liti-
gar, poder exercir les funcions de
fiscalia per prendre part en les
causes, traslladar les sancions i
donar la resposta administrativa a
una problemàtica que afecta el
conjunt de la ciutat”. La federació
considera que aquest organisme
ha de ser centralitzat, que serveixi
per prestar atenció legal gratuïta

als afectats (a través de convenis
amb el Col·legi d’advocats, com ja
s’ha experimentat recentment a
Ciutat Vella), però amb un cert
grau d’independència de l’estruc-
tura municipal.

Les THO, per altra banda, han
de funcionar com a eina de coor-
dinació entre tots els agents invo-
lucrats en l’habitatge (Consellers,
Serveis Tècnics, Serveis Socials, ...) i
han de tenir els recursos per poder
actuar en casos “d’emergència ha-
bitacional”. La FAVB també consi-
dera que és clau que tinguin un
contacte directe i constant amb els
veïns, cosa que s’hauria de fer a tra-

vés de sessions obertes i xerrades
coordinades amb les diferents as-
sociacions de veïns de la ciutat i
col·lectius com el Sindicat de Llo-
gaters o les diferents Oficines
d’Habitatge.

Més enllà d’això, la FAVB també
considera que cal reformar la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU) per-
què contempli la regulació dels
preus de lloguer, que les adminis-
tracions han de lluitar per evitar els
desnonaments oberts i que cal im-
pulsar mesures i augmentar el
pressupost per a la construcció
d’habitatge públic a les ciutats.

La FAVB també 
vol fer canvis per
poder regular els
preus del lloguer 
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Comerç

L’Eix Sants-Les Corts 
ja es prepara per a Sant Jordi
CELEBRACIÓ4Falta menys
d’un mes perquè arribi Sant
Jordi i l’Eix Sants-les Corts ja ha
començat a preparar la cele-
bració d’aquest dia tan especial.

Així doncs, el pròxim 23
d’abril la vorera mar de l’avin-
guda Diagonal es tornarà a om-
plir, entre les 10 del matí i les
vuit del vespre, de parades de
roses i llibres. A banda de les ro-
ses i els llibres, que són els
grans protagonistes del dia, hi
haurà un programa amb més de
40 activitats i actuacions. L’o-

ferta serà molt variada i el pú-
blic podrà gaudir de música, ta-
llers, sessions de lectura o sig-
natures de llibres entre moltes
altres coses. 

Enguany també hi haurà el
‘photocall’ de tots els associats
i el concurs per guanyar vals de
compra. El component solida-
ri hi serà un any més amb el
Llibre solidari. Al llarg del dia
la gent també podrà gaudir
d’una paradeta on hi haurà
una gran varietat de dolços
per als més llaminers. 

POLÍTICA4Els esmorzars que
estan organitzant els represen-
tants del comerç local, la Fun-
dació Barcelona Comerç i Bar-
celona Oberta,  amb els diferents
candidats a l’alcaldia van tenir
dilluns l’alcaldessa Colau com a
protagonista. Durant l’acte, Co-
lau va poder comprovar com el
sector del comerç arriba a aques-
tes eleccions amb diferents rep-
tes i també amb crítiques que va
aprofitar per exposar.

Durant la trobada, Colau va
explicar que un dels seus projec-
tes estrella per impulsar el comerç
local, si repeteix a l’alcaldia, és in-
vertir 30 milions d’euros per re-
habilitar un total de 150 locals.
Una mesura que es complemen-
taria amb un lloguer assequible
per als mateixos locals. La pro-
posta forma part del pla Barris Di-
nàmics i des de Barcelona En
Comú expliquen que “la mesura
pretén garantir un comerç de
proximitat diversificat a tots els
barris” després que s’hagi detec-
tat que al conjunt de la ciutat “un
23% dels baixos dedicats al co-

merç estan desocupats”. Aques-
ta xifra, afegeixen els comuns,
arriba al 30% en alguns districtes.

TOP MANTA
Tal com era d’esperar el tema
més espinós de la trobada va ser
el Top Manta. Davant les quei-
xes dels comerciants, Colau va
defensar la gestió del seu govern.

“Estem fent molt més del que es
va fer en mandats anteriors”, va
dir. L’alcaldessa va criticar la Ge-
neralitat per, segons ella, no
actuar i va posar d’exemple el
cas de l’estació de plaça Cata-
lunya, del qual va dir que “al fi-
nal va ser l’Ajuntament el que va
liderar la formació del nou dis-
positiu de seguretat”. 

Un moment de la trobada entre Colau i comerciants. Foto: Barcelona Comerç

Colau promet 30 milions 
per rehabilitar locals buits

Art | L’Illa Diagonal exposa ‘Azul’, un esquelet de balena
Des del 18 de març i fins a mitjans d’abril l’Illa Diagonal exposa al seu vestíbul l’espectacular es-

cultura ‘Azul’, un esquelet gegant de balena obra dels artistes Marcos Romero i Germán Consetti.
Està feta amb una estructura de ferro revestida principalment de fusta de cales de la Costa Brava.  
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Esports

Tercera Copa del Rei en quatre
anys. El Polo torna a ser el cam-
pió de la competició del KO des-
prés del parèntesi de l’any passat
(l’equip va perdre la final contra
l’Egara) gràcies a la victòria diu-
menge passat a Madrid contra
l’Atlètic Terrassa (1-3). Els de
Carlos García Cuenca van tornar
a ser el millor conjunt en aques-
ta competició i porten el trentè
trofeu coper a les vitrines del
club. Mirant el palmarès històric
d’aquest torneig, els de Pedralbes
són al capdamunt amb 30 edi-
cions guanyades, comptant l’ac-
tual, mentre que el segon és l’E-
gara, amb 17, poc més de la mei-
tat. L’hegemonia no s’atura.

La darrera Copa de l’era Gar-
cía Cuenca va fer que l’equip
s’enfrontés contra els tres equips
de Terrassa. El primer enfronta-
ment, el de la ronda de quarts, va
ser contra el CD Terrassa, i va ser
el més còmode; l’equip va resol-
dre el matx amb un clar 1-5, la di-

ferència de gols més gran de tot
el campionat. 

El calendari va voler que l’en-
demà es reedités la final del
2018, l’Egara - Polo. El Polo va
haver de patir de valent per clas-
sificar-se per a la final, i no va po-
der superar els de Patricio Kee-
nan fins als shoot-outs. El partit
havia acabat en empat (2-2).

Així, doncs, només l’Atlètic se-
parava el Polo del títol i, de nou,
els de Pedralbes no van fallar en
una gran cita. Guille Fortuño i
Marc Reyné van marcar abans del
descans, i les aturades de Mario
Fernández van ser vitals per
mantenir la porteria a zero al fi-
nal del segon període. La insis-
tència de l’Atlètic tindria recom-
pensa al tercer parcial, però Xavi

Lleonart, al minut 54, va senten-
ciar el matx. Durant la celebració
es va veure un García Cuenca es-
pecialment eufòric, ja que és la
darrera Copa que alçarà amb els
de Pedralbes. La lliga i la Cham-
pions seran els dos darrers rep-
tes per al tècnic gallec.

PLATA DOLÇA
Però l’alegria a Madrid va estar
a punt de ser doble; i és que el sè-
nior femení de Fabrizio Demar-
chi va estar a punt de guanyar la
Copa de la Reina, però les de Pe-
dralbes van perdre la final con-
tra les amfitriones, el Club de
Campo (2-5).

El Polo va ser una muralla en
els partits de quarts i semifinals,
i no va concedir cap gol ni contra
la Real Sociedad (0-6) ni contra
el Júnior (0-4). Així, doncs, l’e-
quip es veuria les cares en el
partit pel títol contra les organit-
zadores de la cita i líders de la lli-
ga. Isabel Zaldúa i Marlies Ver-
bruggen van veure porteria, però
els seus gols no van ser sufi-
cients per evitar la derrota contra
les madrilenyes (2-5).

L’alegria de la plantilla en el moment d’alçar la copa. Foto: RFEH

El Polo recupera la corona de
campió de Copa del Rei a Madrid

» L’equip juga un gran torneig i derrota l’Atlètic Terrassa a la final
» Fregant el doblet: el sènior femení perd contra el Club de Campo

El Joventut és a un triomf de
sortir de la zona de promoció

Set partits separen el
primer equip del Jo-
ventut de la perma-
nència a Copa Cata-

lunya o de jugar una promoció
per no perdre la categoria, però
les jugadores de Marc Roset
viuen, en aquest tram final, un
dels seus millors moments. De
fet, ara que ja s’han disputat 23
jornades, el conjunt groc és a una
sola victòria de la novena posició,
que ocupa el filial de l’Snatt’s Sant
Adrià, i que és la primera de les
places que no obliguen a jugar-se
la categoria en aquest play-out.  

L’equip de Roset ha començat
a obtenir bons resultats al Pave-
lló de l’Illa, on enllaça dues vic-
tòries (contra el TGN i contra la
UE Mataró), de manera que l’as-
signatura pendent per a les gro-
gues serà millorar lluny de casa.

El darrer partit del mes per al
Joventut serà aquest diumenge a
tres quarts de sis de la tarda a casa
contra el Bàsquet Draft Grame-
net (el setè classificat), mentre
que en el primer cap de setmana
d’abril (el dissabte 6), les grogues
visitaran la sempre complicada
pista del BF Viladecans.

L’RCTB posa a la venda les
entrades del Comte de Godó

Des de fa un dies, el
Reial Club de Tennis
Barcelona ha posat a la
venda les entrades per

al Trofeu Comte de Godó. El
campionat més prestigiós de Ca-
talunya sobre terra batuda es dis-
putarà entre els dies 20 i 28 del
mes que ve i farà que figures con-
solidades com Rafa Nadal, Do-
minic Thiem, Stefanos Tsitsi-
pas o Kei Nishikori i noms emer-
gents en el circuit professional,
com Felix Auger, Alex de Minaur
o Denis Shapovalov, desfilin per
les instal·lacions de l’RCTB.

L’entitat ha posat a disposició
dels socis i del públic en general
diferents tipus de tiquets, en
funció de si es vol poder seguir tot
el campionat o només una jor-
nada. El preu també oscil·la en
funció de la situació del tiquet en
les graderies.

D’aquesta manera, els par-
tits de la fase prèvia es poden
veure per nou euros, mentre
que a partir de primera ronda
les entrades costaran 15 euros.
L’abonament més econòmic
que dona dret a gaudir tots els
partits costa 240 euros.

Atletisme | Tot a punt per a una nova edició de la Trail Pedralbes
La quarta edició de la Trail Pedralbes Antena Solidària, una de les proves atlètiques que va més

enllà de la mera pràctica esportiva, es disputarà aquest diumenge. La cursa, organitzada per l’AV
Pedralbes i el Col·legi Major Universitari, col·laborarà amb l’ONG NASCO-Feeding Minds.

Pau Arriaga
PEDRALBES

30
copes del Rei són a 
les vitrines del Polo,
que és l’equip que més
en té amb diferència
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No hi ha cap dubte que estem
immersos en una crisi política i
social sense precedents des-
prés d’anys de reivindicacions
per l’autodeterminació de Ca-
talunya. Hem passat de la con-
sulta del 9N als fets de la
conselleria d’economia del 20S
i dels  intents fracassats per part
de l’estat espanyol de confiscar
material per votar i decidir el
nostre futur a l’acte d’insurrec-
ció i d’autodeterminació més
important que han protagonit-
zat els catalans durant segles.
L’1d’octubre els catalans vam
treure urnes i paperetes de sota
les pedres i, tot i la violència de
l’estat espanyol, es va votar. Da-
vant d’aquest exercici de lliber-
tat del qui ha perdut la por a
l’estat, aquest ha respost amb
les eines que li queden: repres-
sió i ressentiment institucional
per engegar una altra campa-
nya d’odi contra Catalunya. Co-
mençant per la fraudulenta

aplicació del 155 escapçant i in-
tervenint la Generalitat, seguint
amb la feina bruta  dels mitjans
de comunicació unionistes
centrals i locals com El Perió-
dico o La Vanguardia pel fet de
rebre sucoses subvencions, i
acabant amb uns presos polí-
tics  que fa més d’un any estan
en presó preventiva com a es-
carment per obeir un mandat
democràtic. El despropòsit final
el constitueix el Tribunal Su-
prem que jutja la causa: durant
el seu decurs, fiscalia i advoca-
cia de l’estat (amb la inestima-
ble ajuda dels jutges) han virat
d’acusar els presos polítics a de-
fensar institucions de l’estat!
Sens dubte hi ha quelcom de
podrit en el regne de Felip VI.

Davant de tot això, no és
sorprenent copsar frustració
entre l’independentisme. Hi ha
qui considera la frustració com
una barrera que impedeix
aconseguir una meta, i altres

com una reacció emocional.
De fet, es tracta d’emocions
que vivim des de petits, ja que
són oscil·lacions i canvis d’hu-
mor que passen de la frustra-
ció a la seva superació i
viceversa. Aquesta frustració
ens apareix en forma de dife-
rents emocions com impotèn-
cia, decepció, desil·lusió,
despit, angoixa, culpa... Algu-
nes estan lligades a l’autoes-
tima i a la manca de valoració
positiva dels recursos propis.

L’eina de l’estat espanyol és
el  blocatge de les expectatives,
l’engany, la manipulació i la
manca de flexibilitat. Deia Josep
Antoni Duran i Lleida que el
procés ha sigut un fracàs
col·lectiu perquè no es pot de-
manar allò que és impossible
d’obtenir. Qui compra l’ideari
d’aquest ‘model’ d’individus, en
el fons abona la frustració dels
que volem espais de llibertat
que el poder establert tanca a

pany i forrellat. La forma més
eficient de l’estat per minvar l’in-
dependentisme és humiliar,
castigar i frustrar: revifada del
sempre present esperit colonial!

Hem demostrat que som
un poble madur i ara no és mo-
ment de demanar atenció i re-
coneixements, que és el que cal
donar als infants frustrats. Hem
de tornar a agafar ànims i em-
branzida i superar les nostres
recents frustracions. I sobretot
ens hem de donar marge de

nou per tornar-nos a equivocar:
el fracàs és la base de l’èxit. 
Sumner Redstone, empresari
americà, va escriure: “L’èxit no
està construït sobre l’èxit; està
construït sobre el fracàs. Està
construït sobre la frustració”. El
nostre èxit és la futura repú-
blica d’una nació políticament
i socialment madura. 

Marcel·lí Carbó
(Òmnium Cultural les Corts)

República i futur: 
el mur a abatre és la frustració
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Viu en línia

Gonzalo Rodríguez de Tejeda és un an-
cià ric gràcies al comerç d’obres d’art
que vol deixar l’herència al seu amant,
un jove habitual dels cercles artístics. El
comissari Brunnetti torna amb un tre-
pidant thriller policíac que qüestiona la
decadència d’un sistema corrupte, uns
valors conservadors hipòcrites i la mo-
ralitat de la societat.

Llibres

En nom del fill
Donna Leon

El futur és aquella cosa que quan arri-
ba, deixa d'existir. Però, es pot fugir d'a-
llò que encara no existeix? Una noia
coneix un misteriós jove estranger que
intenta arribar a Estocolm per trobar
algú relacionat amb el seu passat fosc.
Helena Tornero, directora de l'obra, ex-
plora les idees de llibertat, veritat i re-
bel·lió a 'El futur'.

Teatre

El futur
Helena Tornero

El quartet de heavy metal barceloní es-
trena el seu tercer àlbum amb un so
més potent i dur. L'obra autoeditada
pel mateix grup combina la veu brutal
del vocalista i líder Marc Storm amb
una base contundent de guitarra, ba-
teria i baix. Les cançons del disc, canta-
des en català i anglès, tracten la violèn-
cia, la guerra i la crueltat humana.

Música

Jordan Peele dirigeix el seu segon film,
on una família torna a la seva idíl·lica
casa d'estiueig de la infància. Aviat,
descobreixen uns estranys individus
que terroritzaran els inquilins. El terror
psicològic, la tensió i les escenes per-
torbadores estan assegurades en la
continuació espiritual de 'Déjame salir',
l'anterior pel·lícula de Peele.

Pelis i sèries

Nosotros
Jordan Peele

Saga
Icestorm

Pianos a l’aire lliure
Barcelona torna a ser la capital mundial del piano amb l’a-
rribada del Concurs Internacional de Música Maria Canals.
Del 24 de març al 4 d’abril, el Palau de la Música acollirà els

millors pianistes joves del planeta. Però un dels atractius
més destacats de la celebració d’aquesta reunió musical

és que la ciutat s’omplirà de pianos. La Pedrera, el Born,
Plaça Catalunya o el Liceu seran alguns dels llocs on es po-

saran els pianos. En aquests escenaris improvisats, tota
mena d’aficionats podran demostrar les seves habilitats

davant les tecles de l’instrument més clàssic i elegant.  

T E R R Y  G I L L I A M

ÉS FAMÓS PER... Haver format part dels Monty Python 
També ha dirigit films com ‘Doce monos’ i ‘Brazil’ 

Inaugurar una exposició a Barcelona
Es pot visitar fins al 12 d’abril a la Filmoteca

Es recorden les seves millors pel·lícules
També es comparteixen moments mítics dels Monty Python

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis
'Un visionari quixotesc'. Aquest és el títol de l'exposició a la
Filmoteca de Catalunya dedicada a Terry Gilliam, un gran
del món del cinema i l'humor britànic. Gilliam va aterrar a

Barcelona per inaugurar la mostra i explicar el seu punt de
vista cinematogràfic, sempre únic i identificable. Malgrat
haver estat famós per formar part dels Monty Python, el

nord-americà ha destacat àmpliament pel seu ves-
sant com a director de cinema. Les seves pel·lícules
sempre han buscat qüestionar els límits de la reali-

tat, criticar la societat i entreveure un futur sovint
molt fosc, tal com mostra Gilliam a 'Brazil'. El film
distòpic de l'ex-Python va passar a ser una obra

de culte que explora un futur pròxim al '1984' de
George Orwell. També ha dirigit 'Doce monos' i

'Por i fàstic a Las Vegas'. Amb 78 anys, Terry Gilliam
encara conserva una imaginació sense límits, un

humor àcid i punyent i un sentit de l'humor que ha
fet riure tothom en algun moment de la seva vida. L’ex-

posició és una oportunitat única per redescobrir-lo.

Famosos
| Tropico 6

La darrera entrega del simulador d'estratègia política torna amb la sàtira del neocolonialisme i els
països llatinoamericans. Sigues el líder que mereix el teu país, o com a mínim el que li ha tocat.

QUI ÉS?
La fitxa
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29 I 30 DE MARÇ
20:45 Quinzena metropolitana arriba a la seva

recta final amb una doble representació de
l’espectacle Mix-en-scene. / La Caldera Cen-
tre de Creació de Dansa i Arts Escèniques.

DES DEL 2 D’ABRIL
17:30 Mindful eating i alimentació conscient serà

el nom del taller que coordinarà la professora
Elvira García i que s’allargarà fins a la primera
setmana del mes de juny. / Centre Cívic Jo-
sep Maria Trias i Peitx.

DES DEL 5 D’ABRIL
16:30 L’Associació Cultural i Recreativa Les

Corts s’encarregarà de totes les sessions del
curs de conversa Anglès Beginners 1, per a per-
sones amb un nivell bàsic de l’idioma. /
Centre Cívic Can Deu.

FINS AL 29 DE MARÇ
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.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxa l’exposició

anomenada Poegrafies, una mostra orga-
nitzada amb fotografies de Miriam G. Tron-
cho i poemes de Rodolfo del Hoyo. / Centre
Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

DISSABTE 30 DE MARÇ
11:00 Aquest dissabte es farà la darrera sessió

del cicle infantil anomenat BiblioLab. Ta-
llers familiars emmarcat en el Lletra petita -
Tallers de descoberta. / Biblioteca Montserrat
Abelló.

DES DEL 4 D’ABRIL
17:30 La professora Marina Tsartsara coordinarà

totes les sessions del curs Dibuix (de 9 a 15
anys). Cal inscripció p rèvia. / Centre Cívic Jo-
sep Maria Trias i Peitx.

DIUMENGE 31 DE MARÇ
17:45 Partit de bàsquet corresponent a la vint-

i-quatrena jornada de la Copa Catalunya fe-
menina entre el Joventut i el Bàsquet Draft
Gramenet. / Pavelló de l’Illa.

Contes a la mà serà el nom de la pri-
mera narració del mes que ve, que co-
ordinarà Anna Casals. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

Anna Casals coordinarà la
primera narració del mes que ve

Dimarts 9 d’abril a les 18:00

La professora Elsa Ramos s’encarregarà
de coordinar el taller trimestral ano-
menat Edició i organització de fotos i ví-
deos. Cal inscripció prèvia. / Centre Cí-
vic Joan Oliver - Pere Quart.

Aviat arrenca un curs d’edició 
i organització de fotos i vídeos

Des del 2 d’abril a les 12:30

Rafa Pons presenta el seu nou disc, La
guerra del sexo, amb un concert en el
qual també repassarà els grans èxits
de la seva trajectòria professional. / Sala
Bikini.

Rafa Pons presenta el seu
darrer treball a la Bikini
Divendres 5 d’abril a les 21:00

Partit d’hoquei herba corresponent a
la 15a jornada de la Divisió d’Honor fe-
menina entre l’RC Polo i l’Atlètic Te-
rrassa. / Camp Eduardo Dualde.

El Polo estrenarà l’abril
rebent l’Atlètic Terrassa
Diumenge 7 d’abril a les 10:45

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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