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La droga nova no interessa
» Un estudi del projecte Energy Control apunta que el consum de drogues noves disminueix
» Els estupefaents clàssics continuen consumint-se, però tenen menys adulteració i més puresa
Alex Suárez
BARCELONA
Les drogues tradicionals continuen regnant malgrat la irrupció
de noves substàncies. MDMA,
cocaïna, speed, ketamina i LSD
són els estupefaents preferits
de la gran majoria de consumidors, principalment per la facilitat de compra. Així ho confirma
l’informe d’Anàlisi de Substàncies a Catalunya. Aquest estudi
del projecte Energy Control, de
l’ONG Associació Benestar i Desenvolupament, va analitzar
2.428 mostres de drogues obtingudes de consumidors voluntaris durant el 2018.
El consum de droga dels catalans és de substàncies tradicionals i més pures, ja que la majoria de mostres analitzades estan
menys adulterades que en estudis anteriors. Concretament, l’adulteració ha caigut de mitjana en
un 69% en els dos darrers anys,
i l’amfetamina ha superat la cocaïna com a substància menys
pura. L’adulteració o ‘tallar la
droga’ és una pràctica molt perillosa, ja que el consumidor no només fa front als efectes de la mateixa substància, sinó també als
de l’element per adulterar-la.
DROGA NOVA, PERILL NOU
El consum de drogues noves
ha caigut considerablement a tot
Catalunya, al contrari que passa a altres països europeus. Concretament, des del 2011 la presència de mostres de les anomenades ‘NSP’ (Noves Substàncies Psicoactives o ‘drogues
de disseny’) han disminuït en un
67%. Un dels grans perills de l’aparició d’aquest tipus de substàncies és que sovint s’utilitzen
per adulterar les drogues tradicionals, fet que dispara encara

més els efectes i riscos per a la
salut del consumidor. Les mostres on s’han trobat més drogues
noves per tallar són les d’èxtasis
(MDMA) i LSD.
Per la seva part, la Coordinadora del Servei d'Anàlisi de
Substàncies d'Energy Control,
Mireia Ventura, creu que malgrat el baix consum de noves
drogues, cal vigilar l’aparició de
substàncies més potents: “L'interès per algunes noves drogues
ha caigut, però al mateix temps
estem observant com la seva
producció està girant cap a substàncies més perilloses, com
opioides i cannabinoides sintètics”. També considera essencial
prendre l’exemple d’altres estats
europeus: “Veient tots els problemes que estan provocant algunes d'aquestes noves drogues
en altres països, com és el cas

En altres països, el consum de noves drogues, com els opiacis, és una tendència preocupant. Foto: Pexels

dels opioides, la nostra prioritat
en els pròxims anys serà vigilarne l’aparició”.

COCAÏNA A L’AIGUA
Un estudi recent de l’Observatori
Europeu de la Droga i les Toxicomanies (EMCDDA) ha situat
Barcelona com la cinquena ciutat de la Unió Europea amb
més cocaïna a les aigües residuals. La investigació es va fer a
73 ciutats europees de 20 països
diferents.
La publicació també indica
que la capital catalana ja no és la
ciutat europea on es consumeix
més cocaïna. Bristol (Regne
Unit) i Amsterdam (Països Baixos) han superat Barcelona, tot
i que l’agència afirma que la
tendència general de consum
d’aquesta droga a la Unió Europea està augmentant.

Menys adulteració
comporta menys riscos

SALUT4El subdirector general de Drogodependències de
la Generalitat de Catalunya,
Joan Colom, destaca la importància que hagi disminuït
l’adulteració de la droga pels
riscos per a la salut dels consumidors. Colom assegura que
“quan una persona sap el que
està prenent, la seva concentració, i si hi ha adulterants –malgrat es tracti d’un
mercat il·legal–, té una aproximació al consum de la droga més segura i amb menys
risc”. En aquest sentit, Colom
assenyala que cal ser realista i
considera que pensar en una

societat sense consum de droga és una utopia, per la qual
cosa veu més viable treballar
per assolir una societat més
crítica amb el consum de substàncies il·legals.
D’altra banda, Colom destaca que a Catalunya no existeix un consum massiu de noves drogues, com els opiacis i
cannabinoides sintètics, utilitzats de forma perillosa per a
adulterar. En altres països,
en canvi, es tracta d’una tendència preocupant i un tema
greu per a la salut pública estatal, com és el cas del fentanil als Estats Units.
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Els semàfors

La lupa

Saltar el mur
per @ModernetdeMerda

Sala Bikini

Vivim temps convulsos, i en diem con- que ens és fàcil. La resta, passa de llarg ens el cronifica. Em refereixo a les opivulsos per no dir que l'auge de l'extrema perquè es troba amb una barrera in- nions grises, aquelles raonables, les que
dreta i del feixisme ens espanta i ens pre- franquejable: la de les nostres decisions, pugen i baixen, les que discrepen de tu des
ocupa. Són aquí, estan tornant amb tota condicionades per les nostres preferèn- de la credibilitat, el rigor o l'enginy. Les
la força del món, i ho estan fent per mil mo- cies. Tu sí, tu no.
que probablement algun dia també et dotius que s'analitzen cada dia amb prou enI d'aquesta manera es van creant naran la raó. No cal que se situïn a l'excert. No hi aprofundiré, però sí que voldria mons paral·lels, completament des- trem oposat. De fet, potser millor que no
destacar-ne un, el que té a veure amb les connectats entre ells, que a la vegada es s'hi situïn. N'hi ha gaires, al teu voltant,
nostres pròpies decisions. El perquè del retroalimenten perquè són incompati- que tu hagis escollit?
món on vivim avui té a veure també amb bles i viuen de ser-ho. Es polaritzen les
Si no hi són, potser és el moment de
les nostres tries: què volem veure, què vo- emocions, els estats d'ànims, i això aca- prendre una decisió: que hi siguin. No
lem llegir, què volem sentir.
permetem que ens diguin el
Les opcions que escollim
que volem sentir. No ens ho
Quantes persones seguim a les xarxes tolerem, perquè el que ens
diàriament en qualsevol àmbit, però sobretot les que essembla que ens fa forts per
collim a les xarxes socials, allà que no pensin com nosaltres en qüestions fora ens està empetitint per
on ens fem el menú a mida,
dins. Però molt, fins a límits
clau, les que ens defineixen?
amb tot el sucre que ens ve de
insospitats.
gust, sense ingredients que
L'oportunitat que ens
ens remoguin l'estómac, marquen les nos- ba traduint-se en el nostre comporta- donen les xarxes -gairebé com qualsetres vides i -compte- el nostre futur ment, els nostres impulsos i, evident- vol altre mitjà- de seleccionar el que ens
col·lectiu. Aquestes tries guiades pels ment, en la nostra manera de fer i actuar interessa és enganyosa, perquè acagustos personals -i per la comoditat, fo- políticament.
bem seleccionant el que ens dóna la raó.
namentalment- estimulen la recepció
Fem un recompte ràpid. Quantes I que ens donin la raó en tot és letal. Sud'un únic discurs, el que diu el mateix que persones seguim a les xarxes que no pen- perem-ho. Opinem, seguim, discrepem,
nosaltres, el que pensa com nosaltres, el sin com nosaltres en qüestions clau, les llegim, debatem, contrastem i posemque corrobora les nostres idees. I aques- que ens defineixen? Quants dels comp- nos-ho tot en dubte. Fins i tot les nostes decisions impossibiliten l'entrada de tes que admirem ens fan pensar o posen tres pròpies opinions.
discrepàncies imprescindibles als nostres en dubte les nostres conviccions? Quants
Amb el temps ens adonarem que som
imaginaris.
ens trenquen estereotips o prejudicis? millors ciutadans, més informats, toleAixò, en major o menor mesura, Probablement, ben pocs.
rants i oberts, sense que -a la vegada- les
passa a totes les cases, a tots els mòbils,
I no em refereixo a seguir les idees que nostres idees hagin canviat massa. I ens
a cada compte obert en cada xarxa social. representen l'antítesi absoluta de les adonarem d'una cosa encara millor, fanI no parlo només des d'un punt de vista nostres, el monstre fàcil i caricaturitza- tàstica, el somni de qualsevol nadiu dipolític, podem aplicar-ho a qualsevol ble, tot allò que reforça encara més els gital: els nostres punts de vista seran tan
altre àmbit. En cada calaix del nostre cer- nostres esquemes. Això ja ho fem tots i rics i diversos que ens semblarà que totvell hi introduïm només allò que cap bé, no ens soluciona el problema, més aviat hom, poc o molt, ens dóna la raó.

La Sala Bikini segueix oferint una proposta musical molt atractiva amb la
programació de diferents concerts d’artistes emergents i consolidats. Un dels
joves talents que actuarà aviat a la sala
serà el cantant i guitarrista Roi Méndez.
pàgina 12

Ada Colau

L’alcaldessa Colau va rebutjar assistir
ahir al debat electoral organitzat pel sector del comerç de cara a les eleccions municipals. Colau va ser criticada pels cinc
alcaldables que van participar en el debat
de Barcelona Comerç i Barcelona Oberta
pàgina 18

Joventut les Corts

L’equip de Marc Roset ha tornat a encadenar dues derrotes i ja no depèn de si
mateix per mantenir la categoria sense
jugar la promoció. Les grogues, però,
encara tenen temps de reaccionar en les
cinc jornades que encara s’han de jugar.
pàgina 22

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@G_Pisarello

El faristol que recordava les tortures franquistes a l'edifici de Via
Laietana va ser malmès ahir a la nit. Un
grupuscle ultra ha reivindicat l'atac. És
inútil que intentin silenciar la memòria.
Restaurarem la placa i investigarem els
responsables de l’atac. A Barcelona, no
callarem.

@PabloMM
Vecinos de Madrid retiran los lazos amarillos que aparecieron en
los árboles de la zona creyendo que se
trataba de un gesto en favor de los políticos catalanes. En realidad eran cintas colocadas para combatir una plaga
de orugas. Lo que te estás perdiendo,
Berlanga.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Ca-

Dipòsit Legal: B 33380-2010

@miquelsamper
Sáenz de Santamaria
truca al TC i no passa
res; Casado intimida el
president Torrent i no passa res; el ministre de Justícia avança resolucions judicials i no passa res. Aquesta vergonyosa normalitat hauria de remoure
l’estómac a qualsevol demòcrata espanyol, però NO PASSA RES!
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@Konspyrenayko
Ahora mismo Rocío
Monasterio (Vox) en los
Desayunos de TVE, Ana
Rosa entrevistando al n°1 de Vox en Valencia (Telecinco) y Susanna Griso debatiendo sobre Vox y las armas (Antena 3). El 29 de abril dirán: ¡Cómo ha
subido la extrema derecha! ¿A qué se
deberá?
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Les claus
Les millors

per Alex Suárez

perles

amela Anderson s’ha trobat amb l’exconseller de Sanitat, Toni
Comín. La reunió va ser a Brussel·les, durant un acte polític on
l’actriu va tornar a expressar el seu suport al moviment independentista català. Comín va compartir l’experiència amb una foto
a les xarxes socials, on assegurava que tot va ser imprevist.

P

etenen un treballador a Missouri (EUA) per drogar els
seus companys de feina amb LSD. El detingut, que ja ha
estat posat en llibertat, va posar la droga a les ampolles
d’aigua dels dos col·legues. Més tard va assegurar que ho va fer
perquè “els veia molt tensos i necessitaven energia positiva”.

D

a NASA tornarà a la Lluna l’any 2024. Així ho ha anunciat el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence. 50 anys després de
l’arribada de l’Apol·lo 11 al satèl·lit, l’agència espacial s’ha marcat un termini de cinc anys per tornar-hi. Aquesta vegada una dona
formarà part de la tripulació i trepitjarà l’astre per primer cop.

L

lberto Carlos Rivera Díaz. Aquest és el nom del líder del
partit taronja que figura a la llista de Ciutadans per a les
eleccions espanyoles del 28 d’abril. El fins ara conegut
com a Albert Rivera ha rebut les burles de les xarxes socials, des
d’on s’afirma que sembla un nom de telenovel·la.

A

roben 62 porcs a la part del darrere d’un cotxe mentre el conductor els transportava a un poble xinès. Els animals es movien en els seients anteriors d’un vehicle, fet que va captar l’atenció de la policia local. Els passatgers humans del turisme feien
contraban de marrans per vendre’ls a l’est de la Xina.

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

2

Una zona verda per acabar
el pla Europa-Anglesola

3

Carla Bruni torna a Pedralbes

4

No és un delicte

5

El pederasta dels Maristes
diu que l’escola el va emparar

La primavera

Els arbres i el bosc

per Roger Valsells

per Teresa Calveras

La primavera es presenta moguda a Catalunya i, per extensió,
a Espanya. El 28 d'abril, les eleccions al Parlament espanyol serviran per comprovar si les dretes podran repetir el pacte
d'Andalusia, on dos partits de
dreta van pactar amb l'extrema
dreta que ha pogut entrar al
Parlament andalús gràcies a una
gran hostilitat envers els partidaris de la independència de Catalunya. A les municipals del 26
de maig, el clàssic intercanvi de
cromos entre partits antagonistes promet emocions fortes. I,
per acabar-ho d'adobar, el mateix cap de setmana, votarem en
clau europea: Als 27 estats de la
Unió Europea s'escolliran 705
diputats per al nou Parlament
Europeu. El ministre d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, va
manifestar en un acte celebrat el
26 de febrer al Club Suís de la
Premsa a Ginebra, que els suïssos són raríssims pel costum
de votar per tot, deixant entreveure que Espanya no pensa
deixar votar els catalans en un
referèndum d'autodeterminació
com van poder fer els escocesos
o quebequesos. Ara que deixarà
el càrrec, amb el dubtós honor
d'haver provocat una tempesta
política cada cop que obria la
boca, serà més lliure d'expressar
el que realment pensa. Per tot
això, i mentre no puguem votar
en un referèndum d'autodeterminació, els catalans hem d'anar
a votar a totes les eleccions que
se'ns presentin i deixar en evidència a personatges com Borrell que volen amagar el multitudinari suport que té la
independència de Catalunya.

Vaig seguint atentament el judici
del procés amb estats d’ànim
que van variant. Pateixo, m’enrabio, m’escandalitzo. Tots estem pendents d’un fil processal
que de vegades esdevé molt tècnic; comentem si diuen això o
allò, si els vídeos es veuen o no,
si els advocats defensors fan o no
poden fer, si la imparcialitat
mostrada és o no és la que s’espera d’un tribunal, etc.
Però res d’això importa.
Aquest judici s’ha bastit sobre
una mentida i s’alimenta de la
injustícia i la repressió. No importa si els guàrdies civils van tenir por, ni si es van trobar més
o menys urnes, ni si algú es va
rebel·lar o no.
A la base del judici hi ha una
negació de drets fonamentals
col·lectius; hi ha una sèrie d’actuacions policíaques poc clares
des del punt de vista legal encaminades a espiar un govern electe; hi ha una destitució i empresonament del govern legítim del
nostre país; hi ha una jornada de
repressió als ciutadans de Catalunya, pacífics, que només volien

votar de la qual ningú es responsabilitza. I, tot això continua
ara mateix, continuen les restriccions de drets fonamentals,
prohibició de símbols i empresonaments puntuals de persones
que s’han significat en alguns moments. S’intenta de totes les maneres possibles atemorir la població seguint un estil que és habitual a estats que no són precisament democràtics. Tot això
portat a terme per un poder
opac que s’amaga darrere jutjats
completament parcials.
Recordem-ho quan el fil del
judici quotidià ens vulgui distreure del que és fonamental i
portar-nos per camins legalistes
que no fan res més que amagar
la realitat. Els nostres governants pot ser que en algun moment s’equivoquessin però van
seguir un camí legítim, intentant
forçar una petita obertura en un
mur opressor que no es va
moure ni un mil·límetre. El
dret a la llibertat existeix i els qui
haurien de ser jutjats són els que
la limiten només per mantenir
els seus privilegis.

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

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

A les xarxes

#Maristes

@QuimMonzo: Gràcies, pares, per haverme ensenyat a canviar de vorera cada cop
que passava per davant d'un col·legi de
capellans.

#EntrevistaBorrell

@Xuxipc: Madre mía el nivel de los periodistas alemanes... Entrevistan a Borrell,
¡Y LE PREGUNTAN COSAS! Qué falta de
profesionalidad.

#Briconsell

@SenoritaPuri: Bricomanía, ese programa que te enseña que con 80.000€ en
herramientas de bricolaje puedes ahorrarte 50€ en un mueble de Ikea.
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El primer centre híbrid de Diagnòstic
per la Imatge d’Espanya s’implanta a Barcelona
CETIR aglutina l’última tecnologia mèdica d’avantguarda i ha invertit
15 milions d'euros en el nou centre de CETIR-ASCIRES Viladomat

Identificar un tumor gairebé invisible, predir si un tractament serà efectiu o confirmar la resolució d'una malaltia, són només algunes de les possibilitats que l'última tecnologia disponible en diagnòstic per la Imatge
permet apropar al pacient. Es tracta de tècniques híbrides amb les quals els experts aconsegueixen un diagnòstic precoç, precís i fiable.
"Les tècniques híbrides permeten, amb les mínimes
exploracions indispensables i amb tècniques mínimament
invasives, identificar una patologia, avaluar globalment
les anomalies que està provocant en els òrgans i predir
si el tractament està sent efectiu", explica el Dr. García Garzón, metge nuclear responsable d'aquest centre.

Per tal de fer realitat aquest objectiu d'obtenir
la màxima precisió, optimitzar recursos i aportar

Aquestes tècniques permeten des
d'identificar un tumor quasi bé invisible fins a predir si un tractament serà
efectiu, entre altres avantatges
al pacient el màxim confort, CETIR ha implantat a
Barcelona el primer centre híbrid de Diagnòstic per
la Imatge d'Espanya, ja en ple rendiment. El centre CETIR-ASCIRES Viladomat està codirigit per met-

ges radiòlegs i metges nuclears que treballen al
costat de tècnics i infermers experts en aquestes
tecnologies.
Més de 15 milions d'euros en 1.200 m2, el converteixen en una de les principals concentracions de
tecnologia mèdica per metre quadrat a Europa. Es
tracta d'un centre on el pacient pot realitzar-se proves que van des de TC de baixa dosi, tomosíntesi mamària, ecografies d’alta gamma i densitometries 3D,
fins a ressonàncies magnètiques de 3T, i moltes altres.
Són proves vinculades al radiodiagnòstic i a la medicina nuclear i genòmica. A més, el centre compta
amb una Unitat de Genètica Mèdica. Aquesta unitat
suposa un valor diferencial per a ASCIRES, i permet
personalitzar el tractament a cada pacient amb la màxima precisió.
De la primera ressonància magnètica al primer
PET/RM digital d’Espanya
Si la primera ressonància magnètica (RM) d'Espanya
i el primer servei de Medicina Nuclear de Catalunya ja
van venir de la mà de CETIR, ara ha arribat el torn del primer centre híbrid de Diagnòstic per la Imatge del país.
El centre incorpora el primer equip PET/RM amb detectors digitals, que és el més avançat del sector i l'únic a l’estat amb aquestes característiques; presenta una
reducció de la radiació de fins a un 80% respecte a altres equips PET/TC.
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“No vam dir que acabaríem
amb els desnonaments”
Ada Colau

Alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú
perquè podem dir que, sens dubte,
la ciutat està millor en molts aspectes centrals.

mateix període. La diferència de
gestió, si compares l’Ajuntament i la
Generalitat, és abismal.

ecentment ha denunciat
una“campanya d’ERC, PSC,
PDeCAT i Cs per fer fora la
gent comuna de les institucions”.
Els representants i els votants d’aquests partits no són gent comuna?
És clar que sí. El que passa és que els
partits tradicionals han estat molt
habituats a repartir-se les institucions. En canvi, amb els canvis polítics dels últims anys, hem aparegut
noves formacions on gent que no
havíem estat a les institucions hem
pogut entrar-hi i demostrar que es
podia gestionar millor i fer moltes
coses que ells deien que no es podien fer. I això és el que els molesta.

Quins?
En matèria econòmica, per exemple. Malgrat que hem passat un
dels períodes institucionals més difícils de la història de la democràcia,
ha disminuït l’atur a la ciutat i tenim
menys deute que mai, mentre la inversió ha augmentat 900 milions
d’euros. També ha augmentat la
despesa social, hem fet l’oferta pública de feina més gran de la història de la democràcia d’aquest
Ajuntament amb més de 2.000
noves places convocades, hem
atret noves inversions molt importants, com per exemple una de
1.700 milions d’euros per als pròxims set anys per haver estat escollits capital europea de la mobilitat...

El seu balanç contrasta amb el
que fan els seus adversaris. Ernest
Maragall deia en una entrevista a
Línia que vostè va generar tantes
expectatives que era difícil correspondre-les. Ho comparteix?
En part sí i en part no. Soc la primera que vaig dir que sentia molt
la responsabilitat pel que nosaltres representàvem. És evident

En el darrer Baròmetre, un 40%
dels veïns suspenia la seva gestió i un 60% deia que la ciutat ha
empitjorat l’últim any. Com ho
valora?
També hi ha altres parts del Baròmetre que valoren bé la gestió de
l’Ajuntament. El més important en
un període electoral és cenyir-nos a
les dades. I jo estic molt orgullosa
de la gestió d’aquests quatre anys,

Tot això és fruit de la gestió del
seu govern o també es deu a la
recuperació econòmica?
Sempre hi ha una explicació múltiple. En una ciutat com Barcelona, el
mèrit és del seu teixit productiu, de
l’ecosistema científic i investigador,
també de les polítiques de l’Ajuntament... I de la situació econòmica,
però relativament. Altres administracions ho han fet força pitjor en el

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

R

“A Barcelona
hi continua
havent
emergència
habitacional”
que no es poden resoldre tots els
grans problemes que afecten una
ciutat en un sol mandat i hi ha
moltes coses que no són competència municipal. Tot i això, i molts
deien que enfonsaríem l’Ajuntament, tots els indicadors econò-

mics han millorat. Hem demostrat
que es podien fer polítiques innovadores i valentes que no s’havien
fet mai.

plert el seu compromís. També s’ha
d’actuar des de l’àmbit europeu,
perquè el problema també és a
Madrid, París, Londres...

Si fem un repàs a les promeses
que feien fa quatre anys, deien
que volien “una ciutat sense desnonaments”.
Sí, però no vam dir que nosaltres
acabaríem amb els desnonaments.
Vam dir que faríem l’impossible per
acabar amb els desnonaments i
hem fet coses que no s’havien fet
mai, com ara una unitat especial
que no existia que n’ha aturat més
de 6.000.

Des del sector diuen que no
està demostrat que el control
dels lloguers hagi estat una mesura efectiva a ciutats com París
o Berlín.
El que cal és posar mecanismes de
control, i no només indicadors,
perquè aquests mateixos indicadors es compleixin. I, si no és així,
sancionar. El PSOE, però, no vol
posar sancions. El que no pot ser
és que hi hagi grans especuladors
que facin enormes beneficis expulsant els veïns amb pujades de
preus abusives.

Segons l’Observatori DESC, els
llançaments han disminuït en
aquests quatre anys però les xifres encara són altes. Quatre
anys després, hi continua havent
emergència habitacional a Barcelona?
Sí, continua havent-hi emergència
habitacional i és un dels principals
reptes d’aquesta ciutat i de totes les
grans ciutats. Barcelona és l’administració de l’estat que està fent
més política d’habitatge, però no
és suficient perquè hi ha competències d’altres nivells. Per això hem
liderat la petició de regulació dels
lloguers, però el PSOE no ha com-

Carme Trilla, la presidenta de
l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge, diu que el mercat
s’autoregula quan els preus del
lloguer són molt alts.
En un mercat normal sí, però
estem en un mercat global. Som
una ciutat global. El nostre sòl és
una inversió segura perquè som
una ciutat d’èxit, però hi ha d’haver una regulació per garantir
que no hi hagi una deriva especulativa amb l’habitatge. Sempre
hi ha demanda internacional.4
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3La Cambra de la Propietat Urbana diu que la inversió internacional només representa el 15%.
Bé, és un 15% que té un impacte molt
gran. I si no que ho diguin als veïns i
veïnes de tots els blocs afectats, que
en tenim comptabilitzats desenes.
Seguint amb xifres, fa quatre
anys es queixava que els lloguers rondessin els 700 euros i ara
arriben als 930 euros de mitjana.
Què més es pot fer?
Hem de demanar que qui hi té més
competències directes actuï o ens
doni les competències. Més enllà
de la regulació, l’Ajuntament, insisteixo, ha fet moltes coses que no es
feien, com per exemple posar la
maquinària al màxim rendiment
per fer el parc d’habitatge social
que no van fer els governs anteriors
durant 40 anys. Ens vam trobar
amb un parc de poc més de 6.000
habitatges de lloguer social i el
mandat que ve es doblarà.
Collboni deia també a Línia que
durant l’última etapa socialista
se’n van fer 4.000 i en aquest
mandat no s’arribarà als 800.
Això és fals. Comptabilitza molts
habitatges que feia la Generalitat i
jo només parlo de l’Ajuntament,
perquè la Generalitat ens ha deixat,
literalment, abandonats. És responsable del 60% del Consorci de
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l’Habitatge de Barcelona i ara mateix té dues promocions en marxa
i nosaltres en tenim 72. És abismal
la no assumpció de responsabilitats. Hi ha una deixadesa de funcions absoluta. I els habitatges que
diu Collboni es feien en règim de
propietat privada i, per tant, avui no
els tenim perquè s’han privatitzat.
Això és una aberració que es va fer
en mandats socialistes.

“És evident que
no es poden
resoldre tots els
problemes amb
un sol mandat”
Ha tornat a implicar-se personalment en algun cas de desnonament, tal com va fer a Nou Barris
el primer dia de ser alcaldessa?
Evidentment no es poden aturar
individualment els desnonaments
de la ciutat. Hem fet una feinada
espectacular al respecte, com ara
crear la unitat que no existia per fer
una mediació cas a cas, la qual ha
acompanyat més de 6.000 famílies. Després hi ha hagut casos

concrets on he pogut fer alguna
gestió. He tingut converses amb
entitats financeres.
Ha tornat a mitjançar personalment en algun cas, per tant.
No he anat físicament a la porta
d’un habitatge però hi he intercedit quan ha pogut ser útil parlar
amb una propietat o entitat financera.
Ha trucat a propietaris directament?
Regularment no, perquè ho fa l’equip d’habitatge. Però hi ha hagut
casos puntuals més complexos.
Sobretot negociacions amb entitats financeres per reconduir els
desnonaments cap a aquestes negociacions.
Expectatives, en desnonaments,
se’n van generar...
Les expectatives són sempre molt
grans i mai no es pot complir amb
el 100% del que es voldria. Tot i això,
estic orgullosa que en altres temes
clau, com en pobresa energètica,
hem evitat talls a 16.000 famílies i
hem creat un operador energètic
municipal i metropolità que és una
alternativa a Endesa. Això ens deien
que era impossible i s’ha fet.
Però aquest operador energètic es basa en la planta de Sant
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Adrià de Besòs, on es cremen
residus, no?
Aquí hi ha una confusió. Nosaltres
hem creat una comercialitzadora
que compra energia 100% verda al
mercat energètic i la distribueix
sense generar benefici.
Però hi ha molt pocs ciutadans
que hi puguin accedir.
Bé, hem fet una primera fase on la
ciutat s’autoabasteix i ja no depèn
de l’oligopoli. I la segona fase, que va
començar al gener, pot arribar a
20.000 famílies. En els dos primers
mesos hem arribat a 1.000 famílies i
anem creixent a poc a poc. I, deixant
de banda això, amb el tema immobiliari hem duplicat ajuts al lloguer,
hem obligat els privats a fer un 30%
d’habitatge assequible, hem multat
els fons voltor per enviar un missatge directe i claríssim que no són
benvinguts... I ha funcionat perquè
hem aconseguit que la inversió immobiliària internacional que és especulativa hagi baixat. Estic molt
orgullosa que els voltors no vegin la
ciutat tan atractiva com abans.
Per tant, tornant a les crítiques
dels seus rivals, suposem que no
compartirà el que ens deia Joaquim Forn que no s’han de prometre coses que no es poden
complir.
El nostre programa té un altíssim nivell de compliment. Una altra cosa
és que algunes mesures no han
estat gaire ràpides, altres necessiten
dos mandats, altres s’han de negociar amb altres administracions... I
segur que hi ha coses que no hem
fet prou bé, que podríem haver fet
millor. Per exemple, sempre hem reconegut que amb la cultura, que és
un tema molt important per a la ciutat, no vam començar bé. Però al
final del mandat hem rectificat.
En seguretat les xifres no són
bones. Què s’ha fet malament?
Em sembla important dir que Barcelona, segons els rànquings internacionals, és una de les ciutats més
segures del món. Tenim un problema específic de furts, que és un
delicte lleu. És important situar-ho.
També hem tingut un problema de
narcotràfic, que el tenim bastant
acotat. Amb els furts tenim un problema en dos aspectes. En primer
lloc, falten Mossos d’Esquadra, perquè des del 2009 Barcelona no en té
de nous. Falta presència policial i nosaltres hem creat 600 places de la Gu-

àrdia Urbana. En segon lloc, hi ha un
tema judicial. La Guàrdia Urbana ha
incrementat les detencions un 17%
però els detinguts entren al jutjat, paguen una multa i surten perquè ara
no es considera la reincidència.
Estem parlant amb jutjats, fiscalia...
Busquem maneres que s’apliqui el
delicte continuat, perquè una cosa
és la petita delinqüència i una altra és
que vinguin grups organitzats.
Però aquesta legislació és la mateixa a Barcelona que Madrid, on
també governa l’esquerra, i allà els
delictes només van créixer un 1%
el primer semestre de l’any passat.
A Madrid tenen un índex de criminalitat més preocupant que el nostre en altres temes. I la situació dels
furts és igual a Barcelona que a tot
Catalunya, perquè falten Mossos.
No hem de fer batalla política d’això,
hem de seure i parlar. Però porto
tres consellers d’Interior i cada vegada que hi ha un canvi és algú que
s’ha de situar. Amb l’últim conseller,

“Et trobes amb
límits que no
coneixies i
competències
múltiples”
només arribar ens vam reunir i
sobre els narcopisos va dir que no
feia falta més policia. Després va reconèixer que sí que en feia falta.
Pel que fa al top manta, arribem
al final del mandat i el problema
segueix.
Hem fet avenços i s’han de valorar.
Aquí hi ha el problema, que no és
municipal, de les mercaderies falsificades. Es mouen contenidors i
contenidors que arriben pel Port o
per carretera que van a grans magatzems de l’àrea metropolitana.
Després hi ha la gestió municipal de
l’espai públic. Hem seguit actuant i
hem augmentat la confiscació de
productes. I s’han fet intervencions
cada setmana, fins i tot anant més
enllà del que ens toca, com a plaça
Catalunya, on hi havia un tema de
seguretat que és competència de la
Generalitat. Vam liderar-ho nosaltres una altra vegada.4

| 10

línialescorts.cat

Entrevista

10 d’abril del 2019

“Ens ha tocat un període difícil
i crispat que no desitjo a ningú”
3En el cas de plaça Catalunya,
es va fer una actuació que segurament hauria estat difícil de
veure a l’inici del mandat...
Li tocava a la Generalitat i ho
vam liderar nosaltres. Sempre ho
hem fet, no només des d’un
punt de vista de l’espai públic,
sinó, seguint les recomanacions
del Síndic, treballant la part social, cosa que abans no es feia.
Aquesta és la gran diferència.
Durant el nostre mandat, més de
100 persones que feien venda
ambulant ara treballen en empreses i han pogut regularitzar la
seva situació. La Generalitat hauria d’estar fent molt més, sobretot en plans d’educació. I l’Estat
hauria d’assumir que hi hagi permisos de treball temporals.
Pel que fa als comerciants, amb
top manta inclòs però també en
altres qüestions, el sector ha denunciat que aquest Ajuntament
no se l’ha acabat de creure.
Aquí assumeixo que el primer any
de mandat hi va haver una manca
d’interlocució per diversos motius.

Colau, a Alamany:

“És transfuguisme
clàssic i em sorprèn
que ho faci per
Barcelona”
ERC ha incorporat Elisenda Alamany de número 2.
Què n'opina d'aquest moviment?
No em sorprèn, perquè sabíem des de fa molts mesos
que havia pres la decisió de passar-se a ERC. Això és
legítim. Però crec que no ho ha fet bé, perquè de
facto ho ha fet ocupant un escó per la nostra formació. És transfuguisme clàssic. Com a decisió personal
té dret a fer aquest pas, però m'ha sorprès que ho faci
per Barcelona. No l'he sentit mai parlar de la ciutat ni
l'he vist participar en cap iniciativa barcelonina. Desconec quin projecte de ciutat pot tenir.
Hi ha hagut crítiques molt dures des del seu partit
cap a ella, com per exemple les d'Eloi Badia o Gala
Pin. Hi ha un cert ressentiment?
Bé... El transfuguisme és lleig en general. Ha passat a
totes les formacions polítiques. Sempre hi ha algú que
decideix prioritzar les seves aspiracions personals per
damunt de les col·lectives i pren determinades decisions. És lleig perquè desprestigia la política.

“Amb cultura no
vam començar
bé però al final
del mandat
hem rectificat”
Érem nous, havíem de situar-nos i
érem un govern en minoria. Això
ho he parlat amb ells. Crec, però,
que hem millorat, tant en el seu
moment amb el pacte amb el PSC
com en el tram final del mandat. I
els comerciants han reconegut
que la comunicació ha estat molt
més fluida i hem anat avançant en
molts temes.
Sí, ens diuen que s’ha intentat
millorar.
La nostra política amb el comerç
de proximitat ha estat clara i inequívoca des del primer dia. Un
dels primers conflictes que ens
vam trobar va ser que per silenci
administratiu s’aprovaven ampliacions comercials pèssimes amb un
impacte terrible per al comerç de
proximitat. Aleshores Convergència i Unió va mirar cap a una altra
banda i va permetre l’ampliació de
l’Heron City, de la Maquinista, de
grans superfícies al passeig de
Gràcia, com ara el Zara... Nosaltres
vam fer un protocol perquè no tornés a passar. D’altra banda, en
mercats s’ha fet més inversió que
mai en reformes.

El turisme és un altre dels grans
debats. La regidora de Ciutat
Vella, Gala Pin, va dir a l’Ara que
“no hauríem de tenir turisme
creuerista perquè és com una
plaga de llagostes: devora l’espai públic i se’n va”. Ho subscriu?
L’expressió potser és massa contundent, però s’ha d’entendre que
és la regidora de Ciutat Vella, que
suporta el gruix de la pressió turística. Ella veu el patiment de la ciutadania amb l’impacte i els efectes
col·laterals d’un turisme que hem
anat regulant i ordenant. El turisme és positiu i ens encanta que
ens visitin.
Ella deia que no volia creuers.
No és que no vulguem visitants o
turistes, però s’ha de fer de manera
endreçada i sostenible. El que ens
vam trobar quan vam arribar era el
caos, la llei de la selva. Hi havia milers d’apartaments turístics il·legals
i avui no se’n parla. Era el gran escàndol. S’ha fet molta feina, n’hem
tancat prop de 5.000, hem fet inspeccions, hem posat multes innovadores que han estat un referent
per a altres ciutats, hem aprovat un
pla especial d’allotjaments turístics
que ens van dir que seria la fi del
món i hem fet un acord amb el
Port pels creuers per deixar clar
que no es pot créixer més perquè
hi ha un límit.
Gala Pin també ha explicat que
en algun moment d’aquest mandat es va plantejar dimitir. Quan
Xavier Domènech va plegar vostè
va dir que també s’ho havia plantejat. Amb quins ànims afronta la
campanya?
El meu comentari, i el de la Gala
Pin, són per intentar mostrar la humanitat de la política. De vegades
sembla que hàgim de ser robots,
però som persones. Ens ha tocat
un període polític molt difícil i cris-

el contrari. Tinc moltes ganes de
fer un segon mandat.
On feien balanç de govern era al
web ‘Barcelona en progrés’, que
han hagut de tancar. Fa quatre
anys criticava l’alcalde Trias per
barrejar la institució i el partit
en campanya. Ara sembla que li
passa a vostè...
No... Hem actuat sempre segons la
normativa. S’ha d’informar sobre
les polítiques que es fan, però si

“El problema
de seguretat
que tenim és
de furts, que és
un delicte lleu”
s’obre un període electoral i no es
pot informar sobre aquestes polítiques, doncs ho acatem.
En el cas del Pla de Barris, l’oposició diu que s’ha executat només
el 6%, vostès el 67% i els ciutadans no entenen res. En què quedem?
Parlin amb els ciutadans de Bon
Pastor, la Marina, la Trinitat o Zona
Nord a veure si noten el Pla de Barris i veuran com sí que el noten. El
6% només fa referència a la inversió en construcció, però hi ha moltes altres inversions: reforç a les
escoles amb programes culturals,
d’educació... També hi ha coses iniciades que són més lentes del que
voldríem per dinàmiques burocràtiques. Però cal seguir lluitant contra la desigualtat.

“L’expressió de
les llagostes amb
els creueristes
potser és massa
contundent”

Ha obert un canal a Youtube on
els mitjans no sortim gaire ben
parats. Tan malament ho fem?
No... [Somriu]. Em referia sobretot
al debat polític. Habitualment l’agenda política i mediàtica prioritza
molt uns temes per sobre de molts
altres que a la gent li interessen.
Això ho he comprovat amb les trobades veïnals que he anat fent. Hi
ha un dia a dia plural i amb molts
més temes.

pat amb situacions d’excepcionalitat que no les desitjo a ningú. Ha
estat un mandat molt dur amb la
DUI, el 155, l’atemptat, les manifestacions... Hi ha hagut situacions
dures i, com que ets humana, et
planteges: segur que tenint dos
fills petits he de ser aquí en primera línia? Però en cap moment
m’he penedit de ser alcaldessa. Tot

Al llarg de l’entrevista ha criticat
molt la Generalitat i també l’Estat. Aquests quatre anys li han
servit per constatar que des de
l’Ajuntament no es pot fer tot el
que es proposava?
Et trobes amb límits que no coneixies i algunes qüestions tenen
competències múltiples. Però això
no vol dir que sigui motiu per no
actuar. Nosaltres no deixem de fer
el que cal fer.<
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Biblioteca Montserrat Abelló | Lectura amb inclusió social
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La biblioteca Montserrat Abelló organitza el Cicle de Cinema i Club de Lectura amb l’objectiu
d’aprofundir en el significat de la inclusió social.A través de pel·lícules i llibres, els assistents
coneixeran diferents realitats que sovint són invisibles. El club es farà un cop al mes.

Una víctima de Benítez carrega
contra els Maristes pels abusos
» Afirma que alguns professors el van enxampar fent tocaments
» El fiscal apunta a les responsabilitats de l’escola durant el judici
ABUSOS4Una de les víctimes
del pederasta confés dels Maristes Sants-Les Corts, Joaquim Benítez, va reforçar la setmana passada, just després del judici, la versió que apuntaria que l’escola coneixia els abusos.
Segons va explicar l’home a La
Vanguardia, després de sentir
que els Maristes acusaven Benítez de difamació, va voler fer públic que alguns professors van sorprendre Benítez abusant d’alumnes a l’habitació que tenia just al
costat de la sala de gimnàstica. La
víctima, que es diu Eduard i té 46
anys, ha explicat que quan Benítez va abusar d’ell per primera vegada, el professor de natació el va
enxampar però, a banda de dir-li
que deixés en pau el nen, no va fer
res més. Aquest professor de natació va morir fa uns anys.
“EM SENTO ESTAFAT”
En les seves declaracions a La
Vanguardia, Eduard afirma que

Un ciclista atropella un
menor a Pedralbes i es fuga

SEGURETAT VIÀRIA4La Guàrdia
Urbana busca al ciclista que va
atropellar el passat 30 de març
un menor i la seva àvia mentre
passejaven per la vorera. L’accident va passar a les tres de la tarda a l’avinguda Diagonal, a l’altura del Palau de Pedralbes. El
menor va ser hospitalitzat i continua en estat crític però estable.
Davant la fuga del ciclista,
la Guàrdia Urbana va posar en
marxa a través de les xarxes socials una campanya de recerca

i recollida d’informació per
ajudar a identificar-lo.
Des del cos policial demanen
qualsevol ajuda que pugui servir per trobar a l’home fugit, ja
que a hores d’ara el conductor de
la bicicleta continua desaparegut. En cas de qualsevol indici o
sospita, es pot trucar al 092 o al
112. L’incident ha reobert el debat de la mobilitat urbana de bicicletes i altres vehicles, que actualment no requereixen matriculació ni assegurança.

Benítez, amb la cara tapada, sortint dels jutjats. Foto: Pol Solà / ACN

li hagués agradat que els Maristes l’haguessin trucat per demanar-li perdó, però denuncia
que no ho han fet. “Em sento estafat”, afegeix.
EL FISCAL APUNTA A L’ESCOLA
D’altra banda, l’últim dia del judici a Benítez va deixar una intervenció del fiscal del cas que
apunta a la responsabilitat de
l’escola en els fets. A l’informe final, el fiscal va donar per bona
l’explicació de Benítez del cas d’a-

busos del 1986 i va assegurar que,
si el centre hagués actuat en
aquell moment, “no s’haurien
produït” més abusos sexuals.
Per la seva banda, els Maristes han publicat recentment
un llibre per explicar com protegeixen els menors a través
del testimoni de 10 educadors de
diferents països i el compromís
de la institució per millorar la
protecció dels infants. L’han escrit els periodistes Imma Amadeo i Jordi Martínez.

El presumpte autor de l’atropellament. Foto: Guàrdia Urbana

Roi Méndez tocarà a Sala Bikini

MÚSICA4El cantant i guitarrista Roi Méndez actuarà a la
Sala Bikini de Barcelona el pròxim 25 d’abril. L’artista gallec
vindrà a Barcelona per iniciar la
seva nova gira musical. L’exconcursant del programa de
televisió ‘Operación Triunfo
2017’ va anunciar la seva propera actuació al seu compte
d’Instagram el passat 5 d’abril.
Roi Méndez portarà el seu poprock als escenaris, com ja ha fet
a diverses ciutats espanyoles

d’ençà que va deixar l’acadèmia
del concurs de talents musicals.
La Sala Bikini serà el punt de
sortida de la gira, que també
arribarà a altres localitats com
València, Santiago de Compostel·la, Madrid, Sevilla o
Múrcia.

D’OT A ITUNES
‘Por una vez más’ va ser el primer single de Roi Méndez, llançat el 2018. La cançó va ser tot
un èxit i va arribar a ser núme-

ro 1 de vendes a iTunes Espanya, fet que va permetre al cantant desenvolupar la seva carrera en solitari a partir d’aquesta fita. Amb el suport dels
seus antics companys televisius i els professors d’Operación
Triunfo, Méndez ha pogut començar a dedicar-se plenament
a la composició i actuació musical. Aitana, Cepeda, Alfred o
Amaia són alguns dels cantants que també van sorgir d’aquesta edició d’OT.
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Valls diu que l’Espai Barça
“transformarà tot el districte”
ELECCIONS4El candidat a l’alcaldia de Barcelona Manuel Valls
es va desplaçar dilluns fins a les
Corts per fer una visita a les
instal·lacions del Futbol Club
Barcelona amb l’objectiu de conèixer els detalls del projecte Espai Barça.
Valls es va reunir amb William Mannarelli, director de l’Àrea Patrimonial i Espai Barça, i altres responsables del projecte.
Després de la visita, l’alcaldable
va assegurar que un cop el projecte estigui acabat “hi haurà
grans espais amb zones verdes
que milloraran la qualitat de vida
dels veïns de les Corts”. Segons
Valls, la transformació urbanística de l’espai “ajudarà el districte
a recuperar la seva centralitat”.
MILLORES AL COMERÇ
Un altre dels aspectes positius
que l’ex polític francès considera que el projecte del Barça pot
implicar és que els barris de les
Corts es connectin “de forma
més eficient”, al mateix temps
que també veu un potencial benefici per “impulsar el comerç de
la zona”. Pel que fa a la mobilitat,
Valls afirma que estem davant
d’una gran oportunitat per millorar “les condicions de mobilitat i seguretat d’una zona afec-

Les Corts
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Valls, a dins del Camp Nou, durant la visita. Foto: Twitter (@manuelvalls)

tada per la gran afluència de
persones i vehicles”. És per això
que l’alcaldable creu que cal fer
una sèrie d’actuacions, que passen per “ampliar els aparcaments, el servei de transport públic, la il·luminació i la vigilància
dels carrers al voltant de l’estadi”.
Per tot plegat, va concloure que
té el potencial per “transformar
tot el districte de les Corts”.
OPOSICIÓ VEÏNAL
Cal recordar que el projecte de
l’Espai Barça no té el suport de la
FAVB, la Coordinadora de Veïns

i Veïnes de les Corts, l’Associació
de Veïns i Veïnes de les Corts, la
Coordinadora de Veïns i Veïnes
de Mejía Lequerica i l’Associació
de Veïns i Veïnes de la Zona
Universitària. De fet, consideren que “existeix una il·legalitat
manifesta en la requalificació de
sòl d’equipament esportiu a terciari (oficines i hotel)”, ja que
diuen que juga “perversament
amb el carrer i amb algunes zones verdes ja existents”. La mateixa FAVB, i la CUP d’una altra
banda, han presentat dues demandes contra el projecte.

Ernest Maragall:“Això va
de Colau o Maragall”

ELECCIONS4L’alcalde d’ERC,
Ernest Maragall, va visitar diumenge passat les Corts per celebrar un acte de la doble campanya electoral de cara les eleccions espanyoles del 28 d’abril i
les municipals del 26 de maig.
Durant l’acte, que es va celebrar a la plaça Concòrdia, Maragall va afirmar que estem en
un escenari de “dues voltes electorals”. Sobre la primera, les
eleccions al Congrés, el candidat
republicà va afirmar que “l’única manera de parar aquesta
perspectiva que anuncia un nou
155 és que ERC tingui el suport
del país i condicionar la política
espanyola des de Catalunya”.
Pel que fa als comicis municipals, Maragall va pronosticar un

escenari amb només dos candidats a la victòria: “Això va de Colau o Maragall, modestament”.
Les paraules de Maragall feien referència al debat que al vespre d’aquell dia emetia la Sexta entre l’alcaldessa Colau i el candidat Manuel Valls. Maragall va qualificar
el debat “d’artifici” i a Valls de
“perdedor” i va afegir que “no té
cap possibilitat de ser alcalde”.
Pel que fa al seu programa
electoral, el candidat d’ERC va
defensar que no és “de fum”, sinó
de “compromisos i línies estratègiques treballades amb comerciants, associacions, sindicats...”. Una de les propostes
que va fer és la d’ampliar l’horari
d’un bon nombre de biblioteques
per tal que obrin a les nits.

Un moment de l’acte de diumenge passat. Foto: Twitter (@ERCbcn)

Quart Premi Oriol Canals
d’Òmnium Cultural les Corts
El passat 29 de març a les
18h va tenir lloc l’acte de
lliurament del guardó del
4t Premi Oriol Canals a
l’auditori del centre Cívic
Tomasa Cuevas les Corts.
El president de la territorial d’Òmnium Cultural les
Corts, Marc Magrinyà, va
lliurar el guardó del premi,
“l’Eriçó Bru”. Aquest guardó, creat per Mei Brengaret, de l’escola Groc, que
n’ha fet la reproducció a
escala de l’original de
Maria Beitia i ha estat fosa
a Mibrosa Microfusió i
bronzes, SL, s’entrega de
forma tradicional al guanyador de cada edició del
premi. El Jurat d’enguany
ha atorgat el premi al
grup “La Tresca i la Verdesca”. Els premiats també
reben la contractació d’un
espectacle d’animació per

a la seva participació durant la Festa Major de les
Corts 2019.
El Premi Oriol Canals
d’Òmnium Cultural les
Corts s’atorga des de l’any
2016. El jurat del premi valora l’animació infantil més
rellevant i representativa
de l’animació infantil i dels
teatres familiars. El grup
premiat aquest 2019 “La
Tresca i la Verdesca” és, ha
assegurat el president
d’Òmnium Cultural les
Corts, un dels millors ambaixadors de l’animació
actual.
El grup “La tresca i la
verdesca” fa més de 20
anys que es dedica al públic familiar i infantil. En la
seva trajectòria, l’essència
no ha canviat, i ara, després de discos i amb projectes més compartits i

corals, estan a primera
línia de la música d’animació infantil del país.
Els membres del grup,
el Claudi, el Toni i el Jordi,
són uns inconformistes:
han treballat amb cançons i han explorat el món
teatral. Fruit d’aquest esperit pioner en el camp de
l’animació han recollit un
merescut reconeixement
de públic i crítica.
Aquest grup ha guanyat el premi “Enderrock
de la crítica 2018” al millor
disc de música familiar i
ha estat finalista al “Premi
Enderrock 2018” (votació
popular) al millor disc de
música familiar. L’espectacle “La nena dels pardals”
ha guanyat el “Premi de la
Crítica 2017” al millor espectacle familiar. El públic
de la Mostra d’Igualada

els ha atorgat el Premi al
millor espectacle de la
Mostra 2018. El grup
també ha rebut aquest
2018 el “Premi Butaca
2018 Espectacle Familiar”.
Els components de “La
Tresca i la Verdesca” van
agrair el premi i van recordar la figura de l’Oriol Canals: “Era un amic i també
un animador avançat al
seu temps. L’Oriol engres-

cava la mainada en les
seves actuacions i també
engrescava els altres a organitzar trobades i espectacles d’animació”.
L’animador
infantil
Jaume Ibars va amenitzar
l’acte cantant, ballant i
fent participar els assistents petits i grans. Vam
acabar la tarda sucant i
cruspint melindros amb
xocolata desfeta.

Sant Jordi: cultura i amor

Barris al dia
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» El districte de les Corts escalfa motors per celebrar el Sant Jordi 2019, que arriba amb novetats
» Tornen la fira de Sant Jordi a la Diagonal i el Sant Jordi Medieval de l’avinguda Sant Ramon Nonat

Les Corts es bolcarà un any més amb la celebració de Sant Jordi. Fotos: Districte i Quim Roser

4Les llegendes de cavallers, cavalleresses, princeses, dracs i roses tornen a les Corts. Cadascú
l'explica a la seva manera. N'hi ha
que fins i tot les adapten a l'era actual. Princeses que són guerreres,
dracs bons que no es mengen
ningú, roses que creixen de l’amor
i no de la sang, cavallers que no
lluiten ni salven... Sigui com sigui,
cada 23 d'abril, el districte s'obre
a l'amor, a les roses i a la cultura,
celebrant també el dia internacional del llibre.
Un any més, la diada de Sant
Jordi tindrà dos grans protagonistes a les Corts. D’una banda, la
ja tradicional Fira de Sant Jordi a
l’avinguda Diagonal, que enguany
arriba a la vuitena edició. Des de
les 10 del matí i fins a les vuit del
vespre la Diagonal (entre gran
via de Carles III i el carrer de Pau
Romeva) s’omplirà de parades,
tallers i actuacions. Després de l’èxit de l’any passat, amb més d’un
centenar de paradistes, activitats
i actuacions, es tornarà a viure un
Sant Jordi “amb molt d’amor”.
Una fira interactiva, participativa,
amb entreteniment i productes de
consum i un tou d’activitats per a
tots els públics. Una jornada que
ens servirà, a més, per reflexionar
sobre les moltes, variades i diferents manifestacions d’amor proposades pels comerços i les entitats del districte.
En aquesta edició la fira comptarà novament amb la participació

d’entitats socials i convidades de
la ciutat, com són ACNUR, l’Associació Superar l’Ictus Barcelona,
DISCAN, DIOMCOOP i DINCATPlena Inclusió Catalunya. Així
doncs, des de primera hora del
matí es podrà gaudir del programa d’activitats, amb un espai de
música i lectura, tallers infantils, les
tradicionals signatures de llibres,
tallers d’escriptura, conta-contes,
escenificacions de la llegenda de
Sant Jordi, la lectura del Quixot en
veu alta, pinta-cares, tallers de
desitjos i audicions, entre d’altres.

SANT JORDI MEDIEVAL
El segon escenari típic de la diada
s’emplaça a l'avinguda de Sant Ramon Nonat, que any rere any es
transforma en una festa medieval
el dia de Sant Jordi. Enguany no
serà una excepció, i el dimarts 23
d'abril, de 16.30 h a 19.30 h, més
d'una desena d'activitats i tallers
ompliran l'avinguda per fer gaudir a petits, petites i grans. A les tradicionals roses i llibres, s’hi uneix
un espai de jocs medievals, una
escola de cavallers i cavalleresses,
un taller d’escuts de Sant Jordi per
estar sempre ben protegits, classes d’anglès, tallers de còmics, la
representació de la llegenda de
Sant Jordi, pinta-cares, un espai literari, xocolatada, conta-contes i
tallers organitzats per diverses
entitats i associacions del barri. La
jornada comptarà també amb un
taller de Braille organitzat per

l’Associació Discapacitat Visual
Catalunya B1+B2+B3, que permetrà conèixer de primera mà
aquest sistema de lectura i escriptura tàctil pensat per a persones amb discapacitat visual o
poca visió.
D’altra banda, i fora d’aquests
dos punts neuràlgics de la diada,
hi haurà una parada de llibres a
plaça Concòrdia a càrrec de l’associació ActivaMent Catalunya, i
la plaça del Mirall de Pedralbes

Art en Diagonal

Entitats socials

tornaran a participar
en la diada

s’omplirà d’activitats infantils organitzades per l’associació de comerciants del Mirall. Finalment,
durant tot el mes s’organitzen algunes activitats al voltant de la
diada: el centre cívic Josep M.
Trias i Peitx proposa una exposició
amb un llenç en blanc perquè els
visitants dibuixin o escriguin un
missatge relatiu a Sant Jordi; el Tomasa Cuevas proposa la segona
edició del premi de relats curts; i,
finalment, el projecte Radars farà
una trobada de persones usuàries
a la biblioteca Montserrat Abelló.
Consulta tota la programació a
barcelona.cat/lescorts

4Arriba una nova ruta per descobrir el districte d’una manera
diferent. En aquest cas, ‘Art en
Diagonal’, dissenyada a partir de
la proposta de la Facultat de Belles Arts de la UB, permet conèixer les Corts a través de les escultures i monuments que amaga, en alguns casos, l’avinguda
més llarga de la ciutat al tram de
les Corts, i d’altres que sovint
oblidem a força de passar-hi
cada dia per davant.
Totes les obres de la ruta són
accessibles a persones amb mobilitat reduïda i algunes d’elles es
poden tocar. El recorregut comença a les ‘Línies al vent‘, a l’avinguda Diagonal amb avinguda

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

Sarrià, i acaba al parc de Cervantes amb l’obra ‘Serenitat’. Un total
de 20 punts d’interès per a descobrir l’avinguda més famosa de
la ciutat.
La ruta, que estarà disponible
al web del Districte per a qui la vulgui fer, comptarà puntualment
amb algunes sessions guiades
que abastaran un tram de 10 punts
del recorregut. Justament serà durant la diada de Sant Jordi que s’estrenaran les dues primeres visites
guiades. Una en horari de matí, i
l’altra, a la tarda i que comptarà
amb interpretació en llengua de
signes per a persones amb discapacitat auditiva. Consulta tota la informació a barcelona.cat/lescorts
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Alerta pels nivells d’amiant
La FAVB demana a l’Ajuntament i la Generalitat que actuïn per eliminar aquesta substància

Foto: Nazaret Romero / ACN

SALUT PÚBLICA/ La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona va denunciar el
passat 26 de març els alts nivells d’amiant
que existeixen a diversos indrets de la ciutat. L’acte va tenir lloc al Casal del barri Pou
de la Figuera i forma part del Fòrum Veïnal
‘Contaminacions ocultades’. La reivindicació va ser inclosa a dues cartes públiques
dirigides a l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat. Des de la FAVB es demanen
mesures efectives per lluitar contra l’amiant
per part de les institucions públiques.
El 2028 acaba el termini per a l’erradicació total de l’amiant, segons les resolucions adoptades pel Parlament Europeu.
Així, la Federació es fa ressò d’aquest termini i demana rapidesa a l’hora d’actuar
per eliminar l’amiant a la ciutat. Per aconseguir-ho, la FAVB exigeix disposar d’un
protocol que validi la solvència tècnica de
les persones encarregades de les inspeccions d’amiant, un Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA), un certificat per a treballs
lliures d’amiant i l’eliminació immediata
d’aquest mineral als edificis públics. D’altra banda, consideren que la normativa estatal és molt laxa i volen que s’endureixi i
que es prevegi un règim sancionador. A
més, volen habilitar les subvencions dels
treballadors i establir mesures de reparació a les persones afectades per les conseqüències de l’amiant.
NO CONFIEN EN L’AJUNTAMENT
Des de la FAVB han expressat una gran
preocupació pel Cens d’Edificis amb Risc
d’Amiant (CERA) que està preparant l’Ajuntament. Asseguren que serà poc rigo-

Els estudiants es planten
en contra del canvi climàtic
MANIFESTACIÓ/ Aproximadament 2.000 estudiants es
van manifestar el passat 15 de març en contra del canvi
climàtic. La protesta es va celebrar des de la plaça de la
Universitat fins a la plaça Sant Jaume, on els manifestants
van demanar mesures urgents per aturar el canvi climàtic i l’escalfament global. ‘No existeix un planeta B’, ‘Hi ha
més plàstic que sentit comú’ o ‘Emergència Climàtica’ van
ser alguns dels lemes més repetits durant la manifestació. L’acte es va fer paral·lelament a una vaga d’estudiants,
que el mateix dia es va celebrar a diverses ciutats del món.
Aquesta vaga forma part del moviment ‘Fridays for Future’
(Divendres pel futur, en català), una iniciativa creada per
l’estudiant sueca Greta Thunberg que ha estat un autèntic
fenomen viral a les xarxes socials. En total, la protesta internacional ha sumat estudiants de 89 països que s’han
sumat a la reivindicació per cuidar el planeta.
La vaga en contra del canvi climàtic també ha tingut
repercussió a les escoles, on s’han fet casserolades i s’han
llegit manifestos en favor d’un futur sostenible a la Terra.
L’objectiu dels actes és conscienciar els polítics de la situació
d’emergència que s’està vivint al món a causa de la contaminació, la desforestació i l’excessiu consumisme. Es demana que es parli amb experts i científics de la matèria
per a impulsar mesures que salvin el planeta.

rós i que no creuen que mai s’arribi a fer
un cens precís i real sobre la situació de l’amiant a Barcelona. També remarquen que
a la ciutat no es compleixen els protocols
adequats sobre la retirada d’amiant a les
obres públiques. D’altra banda, demanen
a l’Ajuntament que faci complir la legislació vigent a les obres de reforma, rehabilitació i enderroc en els edificis privats.
L’AMIANT AL METRO
Els problemes amb l’amiant no són exclusius dels edificis sobre la superfície. Un treballador del metro ha estat diagnosticat
recentment d’asbestosi, una malaltia greu
provocada per l’exposició a l’amiant. Des

La FAVB diu que el Cens
d’Edificis amb Risc
d’Amiant serà
poc rigorós
del Comitè d’Empresa de TMB han denunciat la situació, al mateix temps que també
han apuntat que la mort d’un treballador
jubilat també podria estar relacionada
amb l’exposició a l’amiant. Actualment fins
a 20 treballadors del transport subterrani
podrien tenir problemes de salut relacionats amb els efectes de l’amiant. A finals
de gener TMB va reconèixer que 12 treballadors estan afectats per l’exposició a
aquesta substància.

El futur del CAP Raval Nord
segueix sense solució
EQUIPAMENTS/ El Ple de l’Ajuntament del passat 29 de
març no va servir per solucionar el conflicte pel futur del
CAP Raval Nord. La votació que havia de servir per decidir si es revocava la cessió de la capella de la Misericòrdia
al Macba es va retirar finalment de l’ordre del dia després
que la regidora Gala Pin argumentés que només Barcelona En Comú i la CUP hi votarien a favor.
El Ple sí que va aprovar una proposta d’ERC per
apostar per la construcció, en un solar annex al Macba, que
ha ofert la Diputació. Tot i això, des de la plataforma CAP
Raval Nord Digne van mostrar la seva preocupació per les
“presses” que representa aquesta aposta, que tampoc acabat de convèncer el CatSalut. En paral·lel, des de la plataforma van deixar clar que seguiran amb l’ocupació de
la Misericòrdia fins que hi hagi una “solució definitiva”.
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Milers de persones es manifesten
contra les pujades dels lloguers
HABITATGE/ Milers de persones
es van manifestar el passat 6 d’abril contra les pujades del preu
del lloguer, l’especulació immobiliària i els desnonaments. La
protesta, convocada pel Sindicat
de Llogaters i que duia per lema
‘Punxem la bombolla del lloguer’,
va rebre el suport de la Federació
d’Associacions de Veïns de Barcelona i la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH). Els manifestants van arrencar des dels
Jardinets de Gràcia i van recórrer
el carrer Pau Claris fins a arribar a
la plaça de Catalunya.
Segons la Guàrdia Urbana,
més de 5.000 persones -10.000
segons els organitzadors- van
marxar per reclamar un preu just
de l’habitatge i mesures polítiques per aturar les pujades de
preu del lloguer. 'L'únic terrorista
és Idealista’, ‘No són suïcidis, són
assassinats’ o ‘Què passa, què
passa, que no tenim casa' van ser
algunes de les consignes que es
van poder escoltar a la protesta.
Durant la manifestació es va fer
una enganxada de cartells a la
seu d’una entitat bancària. Tanmateix, no hi va haver cap incident destacable durant la
manifestació, que es va dur a
terme amb tranquil·litat.
CONTRA L’ESPECULACIÓ
Els organitzadors van denunciar
que actualment no hi ha cap
mena de barrera per als especuladors, fet que provoca l’augment
de preu dels contractes de lloguer. En aquest sentit, el portaveu del Sindicat de Llogaters,

Jaime Palomera, va explicar que
“fa 10 anys que estem vivint
aquesta situació. El govern hauria de regular els preus del lloguer, els quals haurien de baixar
un 60%. En comptes d’això, tenim
un govern sotmès a la banca i els
fons voltor que fa política especulativa”. Des del sindicat també
assenyalen la indústria immobiliària i turística com a principals
causants que es disparin els
preus i demanen solucions pel
drama social que genera aquesta
tendència. Els desnonaments van
ser molt presents durant tota la
jornada de protesta. A l’acte van

LLOGUER/ La FAVB va reclamar a
finals de març a la Generalitat que
faci contractes de lloguer de llarga durada als llogaters de la finca
del carrer n’Arai 3, al barri Gòtic. En
un acte celebrat el dia 27 a la plaça de George Orwell es va exposar el cas que pateixen els veïns d’aquest bloc. Actualment, la Generalitat és la propietària de l’immoble, a través d’una herència intestada després de la mort de l’antiga propietària. L’edifici es va vendre a un fons d’inversió i la Fundació Hospital Clínic va aparèixer
com a hereu legítim, fet que va
desencadenar un litigi judicial encara en marxa. La situació ha provocat un gran desconcert als veïns.

La FAVB celebra
la seva 47a
Assemblea

Es va recordar que
a l’estat hi ha 165
desnonaments
cada dia

ENTITATS/ La FAVB va celebrar la
seva 47a assemblea el passat 6 d’abril al Centre Cívic Can Clariana Cultural, al barri de Congrés-Indians
del districte de Sant Andreu.
Durant la jornada es va aprovar un pla de treball que recull una
sèrie de propostes i reivindicacions, amb la vista posada en el
pròxim govern de la ciutat. A
l’acte es va reclamar habitatge
digne i menys contaminació a la
ciutat. La reunió va estar marcada per l’alta assistència d’entitats, 48 associacions veïnals -un rècord per la FAVB-. També s’hi van
celebrar eleccions, on es va reelegir la presidenta de la FAVB,
Ana Menéndez.

recordar que a l’estat s’executen
165 desnonaments per via judicial cada dia, el que suposa un
cada cinc minuts.
Barcelona no va ser l’única
ciutat que es va manifestar en
contra d’aquesta situació, ja
que a la lluita contra l’especulació immobiliària i la demanda
d’un lloguer just s’hi van sumar
fins a 36 ciutats europees més.
A Londres, París, Nàpols, Budapest o Brussel·les també es va
poder sentir el clam dels manifestants, així com a diverses ciutats espanyoles.

L’avinguda dels Quinze del barri
de Vilapicina torna a ser una realitat
MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de Vilapicina i la Torre Llobeta va viure el passat 9 de
març un dia molt especial per a la memòria històrica i la lluita social de Nou Barris. El
dia va servir per celebrar i fer efectiu el
canvi de nom de l’avinguda de Borbó per
l’avinguda dels Quinze i per inaugurar la
placa que recorda la històrica Associació de
Veïns de 9 Barris, al barri de Torre Baró.
La jornada va arrencar a dos quarts
d’onze del matí amb un acte a la pèrgola
de Costa i Cuixart, que va incloure una xocolatada. La iniciativa per canviar el nom
d’aquesta avinguda va sorgir de l’Associació de Veïnes i Veïnes de Torre Llobeta-Vilapicina i la Taula de Nou Barris per la
República. Per justificar el canvi en el nomenclàtor, les entitats van recordar que a

La FAVB demana
nous contractes
estables a n’Arai 3

la cruïlla entre l’avinguda de Borbó i el passeig Maragall hi havia la parada del tramvia 46. El bitllet del viatge tenia un preu de
15 cèntims, que és l’origen d’aquest nom
popular que ara ha passat a ser oficial. El
nom d’avinguda de Borbó va ser escollit
pel règim franquista l’any 1942.
Més tard es va fer el segon acte, que va
tenir lloc a l’avinguda Escolapi Càncer, i que
va servir per estrenar la placa d’homenatge
a l’AV de 9 Barris. La iniciativa va sorgir de la
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris, l’Arxiu Històric de Roquetes i la Taula de la Memòria Històrica i serveix
per reconèixer la tasca de l’entitat, que va
néixer el 1970 amb el nom d’Asociación de
Vecinos del sector Vallbona-Torre Baró-Trinidad per combatre l’especulació urbanística.

Proposen
agroecologia a la
Solana de Collserola
ECOLOGIA/ ’Ruralitzem’ proposa
aplicar l’agroecologia a la Solana
de Collserola per regenerar-la ambientalment. Aquesta xarxa d’entitats promotores de l’agroecologia urbana ha presentat quatre
projectes que consisteixen a crear un bosc comestible a Font Baliarda, recuperar la bassa gran de
la vall de Can Masdeu, introduir cabres blanques de Rasquera per netejar el sotabosc i que joves o persones en risc d’exclusió social es
dediquin a fer tasques de treball
forestal. Així, s’assoliria la recuperació del paisatge natural, la prevenció d’incendis, milloraria la
biodiversitat i es recuperaria el patrimoni, segons Ruralitzem.
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Enquesta | El comerç de barri, el preferit per a moltes compres
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El comerç de barri, segons una enquesta municipal, es manté com el preferit dels veïns per a
les compres de roba, calçat, parament de llar i oci i cultura. Les compres en aquests comerços
es mantenen estables, amb un lleuger augment de les de cultura, oci i parament de la llar.

El comerç uneix cinc alcaldables
en un debat sense Colau i la CUP
ELECCIONS4Els comerciants de
la ciutat van aconseguir ahir, durant el debat organitzat per Barcelona Comerç i Barcelona Oberta, una imatge que no és fàcil de
veure: la del consens entre cinc alcaldables. Un consens, evidentment amb matisos, que va ser possible perquè al debat no hi van ser
BComú ni la CUP. L’absència de
Colau va ser, sens dubte, la que va
marcar la trobada. Amb cadira
buida inclosa –un missatge dels
organitzadors–, els comuns no
van tenir veu després que Barcelona Comerç i Barcelona Oberta
deixessin clar que al debat només
hi podien ser els alcaldables –en
el cas de JxC el cap de llista, Joaquim Forn, no hi podia ser per
motius obvis–. Pel que fa a la CUP,
la formació no va ser-hi convidada per “falta de relació mútua”.
Tornant a la imatge de consens
que es va projectar, Josep Bou
(PP), Jaume Collboni (PSC), Ernest Maragall (ERC), Manuel
Valls (Valls BCN 2019) i Elsa Artadi (JxC) van coincidir en dos dels
principals temes del debat: el top

Una imatge del debat, sense Colau i la CUP. Foto: Línia Les Corts

manta i la implementació de les
Àrees de Promoció Economia Urbana (Apeu). Pel que fa al primer,
tots van parlar de la necessitat d’acabar amb aquesta realitat. Evidentment hi va haver enfocaments diferents, ja que Valls i
Bou van deixar clar que aposten
per la mà dura policial, mentre
que Maragall va dir que la problemàtica no és de seguretat. Collboni va proposar un pacte de seguretat i civisme, mentre Artadi va
demanar una campanya per evitar que el turista compri als manters i revisar la Llei d’Estrangeria.

En el cas de les Apeu, el consens va ser total, ja que tots van dir
que veuen aquest model de col·laboració público-privada com una
eina bàsica per rellançar el sector.
Un altre dels consensos va ser la
crítica, amb diferents intensitats,
cap a Colau per no ser-hi.
Mobilitat i comerç electrònic
van ser dues qüestions que també es van tractar. Un possible
impost a l’e-commerce i els problemes de mobilitat que causa el
repartiment de les compres per internet també van generar propostes variades dels alcaldables.

L’Eix Sants-Les Corts tornarà a
viure Sant Jordi amb intensitat

EIXOS4Un any més l’Eix SantsLes Corts es prepara per viure
amb intensitat la diada de Sant
Jordi. L’entitat tornarà a celebrar
aquest dia tan especial participant en la fira que tindrà lloc a
la Diagonal entre les 10 del matí
i les vuit del vespre.
La vorera mar de l’avinguda
s’omplirà de parades de venda
de roses i llibres i acollirà un programa de més de 40 activitats i
actuacions, amb música, lectura, tallers infantils o signatura de
llibres. L’eix comercial tornarà a
instal·lar, tal com ja va fer l’any

passat, un photocall per als associats, per tal que tots aquells
que vulguin es puguin fer una
foto de record. També hi haurà
un concurs per guanyar vals de
compra i la col·laboració amb el
Llibre solidari.
Per últim, i com a novetat, la
gent podrà gaudir d’una paradeta amb dolços fets expressament per a la diada.
MOSTRA DE GALILEU
Pocs dies després de Sant Jordi,
el 4 de maig, arribarà el torn de
la Mostra de Galileu.
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| Anno 1800
Ambientat en plena revolució industrial, aquest joc sobre construcció i gestió de ciutats permet una
gran varietat d’opcions. Dirigeix el poble, crea grans ciutats i combat contra nacions enemigues.

Famosos

No t’ho perdis

L’actriu i cantant Miley Cyrus ha anunciat que actuarà a
Barcelona en el festival Primavera Sound 2019, el pròxim 31 de maig. L’artista substituirà la rapera Cardi B,
baixa d’última hora, i portarà el seu estil de pop provocatiu i trencador als escenaris. Miley Cyrus va saltar a la
fama amb el seu paper protagonista a la sèrie de Dinsey Channel ‘Hannah Montana’. La imatge juvenil d’estrella per a adolescents va quedar completament esmicolada després d’acabar la sèrie. Va centrar-se en la música i va adoptar un estil polèmic i completament contrari a la imatge que havia donat al show televisiu.
Aquesta transició al món adult es va tancar definitivament a la cerimònia dels MTV Music Awards 2015, on
va donar una imatge provocativa i irreverent. Aprofitant l’impacte d’aquesta transformació, ha estat una
gran defensora dels drets LGBTI. La seva carrera musical
ha deixat grans èxits com ‘Wrecking Ball’, ‘Party in the
USA’ o ‘We can’t stop’, i continua en plena expansió.

Un castell teatral
‘El dibuix dels temps’ proposa conèixer la història de Barcelona a través d’una visita teatralitzada al Castell de Montjuïc. Del 18 al 22 d’abril es podrà gaudir d’aquesta iniciativa
que farà viatjar els espectadors a tres èpoques diferents i
vitals per entendre el desenvolupament de la ciutat comtal
i la seva situació actual. Aquesta trama teatral acompanyarà la visita guiada a la fortalesa barcelonina, un dels patrimonis històrics més importants de la capital catalana.
L’espectacle promet entretenir i fer aprendre els assistents
la història del Castell i la seva relació amb Barcelona.

Llibres

La fitxa

?

M I L E Y

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

Ser una actriu i cantant polèmica

Va començar a Disney Channel com a ‘Hannah Montana’

Anunciar que actuarà al Primavera Sound

QUÈ HA FET

Serà al festival barceloní el pròxim 31 de maig

...

A LES XARXES

Teatre

C Y R U S

Barreja d’opinions sobre l’anunci

Es critica i celebra la seva actuació al festival ‘indie’

Música

Pelis i sèries

Todo lo que sucedió con M. Huff
Javier Castillo

Señora de rojo sobre fondo gris
José Sámano

Este segundo
Alejandro Sanz i Judit Neddermann

Cementerio de animales
Kevin Kölsch i Dennis Widmyer

Miranda desapareix deixant dues copes de vi i un rastre de sang al bany de
la cabana on havia de passar un cap de
setmana amb el seu marit. Ryan Huff,
l’espòs de Miranda, haurà d’investigar
què ha passat amb la seva dona i superar les pors més primàries de l’ésser
humà. Aquesta novel·la negra atrapa el
lector fins a descobrir el desenllaç.

El reconegut actor José Sacristán protagonitza l’obra basada en el llibre homònim de Miguel Delibes. L’argument
recorre la soledat d’un pintor en plena
crisi creativa després de la mort de la
seva dona. Aquest fet el marca profundament i a l’obra recorda els moments
viscuts amb ella. Es pot veure al Teatre
Romea de Barcelona fins al 25 de maig.

La cançó Este segundo del nou disc
d’Alejandro Sanz, #ElDisco, compta
amb la col·laboració de Judit Neddermann. L’artista de Vilassar de Mar aporta la seva característica veu suau, ideal
amb l’acompanyament de guitarra
clàssica. A més, Neddermann canta en
català, mentre Sanz ho fa en castellà,
combinant ambdós idiomes a la peça.

Una família es muda a un petit poble
rodejat de boscos i natura. En una excursió, descobreixen un cementiri d’arrels indígenes americanes. Després
d’una tragèdia a la llar, el pare de família demana ajuda a un peculiar veí,
provocant que el mal s’alliberi. Basada
en la novel·la de Stephen King, la pel·lícula promet atemorir els espectadors.
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Cultura
DIVENDRES 12 D’ABRIL
18:00 En el marc de la programació del Barcelona Districte Cultural es farà la representació de l’espectacle Cösmix. / Centre Cívic
Joan Oliver - Pere Quart.

Jennifer Rojo, protagonista
d’un concert a la Sala Bikini
Diumenge 21 d’abril a les 21:00

PROPOSTES
Tallers

Elvira García coordina un
curs d’alimentació equilibrada
Tots els dimarts a les 17:30

Des de la setmana passada, la professora Elvira García coordina un taller
trimestral anomenat Mindful eating i
alimentació conscient. / Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

TOTS ELS DIMECRES
11:00 Des de la setmana passada, el professora Jordi Pisa coordina del taller Anem fent història, en el qual es faran rutes i sessions d'aula on aprendrem història, anècdotes i moltes
coses més. / Centre Cívic Can Deu.
Jennifer Rojo oferirà un concert íntim
per als seus seguidors abans de començar la seva gira mundial, que la
portarà, entre altres, a la Ciutat de Mèxic. / Sala Bikini.

TOTS ELS DIJOUS
11:00 Claudia Santoro és l’encarregada de coordinar el curs Italià per viatjar que, a partir
de demà, donarà les nocions bàsiques per poder anar de vacances a qualsevol ciutat d’Itàlia. / Centre Cívic Tomasa Cuevas.

Exposicions

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Des del passat dia 1 està en marxa la mostra Maldito plástico, dotze obres creades per Kristina Sabaite i Ana Lorente que
reflexionen sobre l’impacte del plàstic al
medi ambient. / Centre Cívic Can Deu.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxa l’exposició
anomenada Poegrafies, una mostra organitzada amb fotografies de Miriam G. Troncho i poemes de Rodolfo del Hoyo. / Centre
Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

Infantil

Montse Dulcet presenta
‘La primavera ja és aquí!’
Demà 11 d’abril a les 18:00

La contacontes Montse Dulcet presenta
la narració anomenada La primavera
ja és aquí!. / Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras.

Esports
DISSABTE 13 D’ABRIL
20:00 Partit d’handbol corresponent a la vinti-sisena jornada de la Lliga Catalana sènior
masculina entre el Manyanet i el CH Parets.
/ Pavelló de l’Illa.

El Joventut busca seguir
escalant contra el CEJ
Diumenge 14 d’abril a les19:30

AVUI 10 D’ABRIL
18:00 Aquesta tarda es farà la narració anomenada Juguem amb les paraules, coordinada
per Noemí Caballer, i pensada per a nens i nenes que tinguin més de 4 anys. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

DIMARTS 23 D’ABRIL
17:30 Elisabeth Ulibarri coordinarà la narració
anomenada Atrapa'm aquell petó, emmarcada
en la programació de Sant Jordi. / Avinguda
Diagonal (al davant de l’Illa).

Partit de bàsquet corresponent a la
vint-i-sisena jornada de la Copa Catalunya femenina entre el Joventut i
el CEJ l’Hospitalet. / Pavelló de l’Illa.

Esports
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Atletisme | El Bannouri i Ortiz guanyen la Cursa del Corte Inglés

Tornen a coronar-se. Mourad El Bannouri i Miriam Ortiz van guanyar, diumenge passat, la 41a
Cursa del Corte Inglés, reeditant els triomfs que havien aconseguit el 2018. Zarhouni Zaitouni i El
Ghazouany van acompanyar El Bannouri al podi, igual que Txell Soler i Marina Bagur amb Ortiz.

L’EHL entra en escena: el Polo
s’enfrontarà al Royal Léopold
» L’equip aparca la lliga fins al darrer cap de setmana d’aquest mes
» El sènior femení derrota l’Atlètic Terrassa i es manté en segon lloc
Pau Arriaga
PEDRALBES
Un any més, quan arriba la Setmana Santa, l’epicentre de l’hoquei herba continental se centra
en les primeres fases de l’European Hockey League (EHL), que
torna a jugar-se a Eindhoven. El
Polo començarà la seva caminada en aquesta nova participació
europea contra el Royal Léopold
Club de Bèlgica, l’entitat que més
cops ha guanyat la lliga del seu
país (27), però que fa 14 anys que
no es proclama campió belga.
El matx contra el conjunt de
Brussel·les es jugarà el Dijous
Sant a les tres de la tarda (els primers partits d’aquesta ronda
s’hauran jugat el dia anterior),
mentre que si l’equip aconsegueix
derrotar el Léopold, jugarà la
ronda de quarts de final contra el
vencedor del matx entre l’Egara

L’epicentre de l’hoquei herba es trasllada a Amsterdam. Foto: RCP

i el Saint Germain HC, el campió
de la lliga francesa el dissabte 20.
A partir d’aleshores, caldrà recuperar forces ràpidament, perquè la Final a Quatre es posaria
en marxa el dia 21, mentre que el
partit pel títol es jugarà el dilluns
22. La Divisió d’Honor, doncs,
queda aparcada fins al darrer cap
de setmana d’aquest mes.

Tercera victòria
consecutiva. El
sènior masculí de
l’UBAE no afluixa
al capdavant del grup 2 de Tercera i, quan només falten cinc jornades per al final de la lliga, els
mamuts continuen amb tres
punts d’avantatge sobre el seu
principal perseguidor, el Sala 5
Martorell, i sis sobre el tercer, la
Penya Esplugues.
Aquestes últimes tres victòries, de fet, han servit perquè l’equip exhibeixi una gran autoritat.
I és que el saldo de gols a favors

d’aquests darrers enfrontaments
és de 25 dianes, mentre que els
cortsencs només n’han concedit
quatre contra el Molins, el Sant
Esteve Sesrovires i l’Amposta.
Així, aquest dissabte l’equip
afrontarà el darrer desplaçament
del mes, a la pista del Sant Julià
de Lòria del Principat d’Andorra,
un conjunt que ha obtingut millors resultats com a visitant que
no pas al Comunal del Pas de la
Casa. Després d’aquest viatge, la
lliga s’aturarà per Setmana Santa fins al dia 27, quan l’UBAE rebrà l’AECS l’Hospitalet.

El Joventut es complica
la vida amb dues derrotes

LA DHF SEGUEIX EN MARXA
La Divisió d’Honor femenina,
en canvi, seguirà disputant-se i,
aquest diumenge, la setzena jornada arriba amb el millor partit
que es pot veure: la visita del Polo
de Fabrizio Demarchi a la pista
del Club de Campo, en la reedició de la Copa de la Reina de fa tot
just tres setmanes.

El 67è Comte de Godó es
posa en marxa dissabte 20

Només falta una setmana i mitja perquè
arrenqui la 67a edició
del trofeu Comte de
Godó, el gran campionat de tennis sobre terra batuda que organitza el Reial Club de Tennis
Barcelona. Les primeres rondes
del campionat es posaran en
marxa dissabte de la setmana que
ve i que reunirà a les pistes de
l’RCTB moltes de les millors raquetes del circuit masculí.

L’UBAE no afluixa i segueix
a tres punts del segon

L’última estrella que s’ha incorporat a un llistat de luxe amb
Rafa Nadal, Dominic Thiem o
Kei Nishikori ha estat el búlgar
Grigor Dimitrov (que va arribar
a ser el número 3 de la classificació de l’ATP), que trepitjarà la
terra batuda de Pedralbes per
cinquena vegada en la seva trajectòria com a professional.
Com és habitual, es jugaran
de forma simultània partits d’individuals i de dobles.

Les derrotes que el
Joventut ha patit
contra el Draft Gramenet (57-60) i en la
visita a la pista del BF Viladecans
(78-51) compliquen les possibilitats de l’equip d’aconseguir
mantenir la categoria a Copa Catalunya sense haver de disputar
la promoció de permanència.
Ara, que falten cinc jornades
per al final de la competició, les
de Marc Roset ocupen la dotzena posició, que obliga a disputar
aquest play-off per no baixar,
però hauran de vigilar per no aca-

bar entre les tres últimes (ara mateix el Sant Fruitós, tercer per la
cua, només té una victòria menys
que les grogues).
Aquest diumenge a dos
quarts de vuit del vespre, el Joventut rebrà, al pavelló de l’Illa,
un CEJ l’Hospitalet a qui, si no se
li compliquen molt les coses,
mantindrà la categoria. Després
d’aquest enfrontament, la competició s’aturarà per la Setmana
Santa (no hi haurà partits el
Diumenge de Resurrecció), i les
grogues tancaran el mes el diumenge 28 a la pista del Lleida.
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Les Corts
Esquerra Republicana aprova la seva
llista per a les eleccions municipals
Els participants al 59è Congrés regional d'Esquerra Barcelona van
aprovar a finals de març la llista de
la candidatura encapçalada per Ernest Maragall amb un 91% de vots
a favor.
La candidatura d'Esquerra Republicana-Ernest Maragall Alcalde +
Barcelona-Nova/Nou Futur va presentar la seva llista sencera per a
les eleccions municipals amb una
foto de família de tots els seus integrants. El candidat que l'encapçala,
Ernest Maragall, va voler destacar
l'objectiu del seu projecte per governar Barcelona treballant, no
només per a la seva gent, sinó per a
tots els veïns i veïnes de la ciutat:
“La tria és entre el que representa
el govern de Colau i l'ambició republicana de la nostra candidatura.

Nosaltres no només treballarem per
a uns quants, per als 'nostres'. Els
nostres són tots”, va afirmar durant
l'acte de presentació.
Maragall també va voler destacar
que la Barcelona real també és la
que surt al carrer i lluita per les
seves necessitats: “No volem una
ciutat callada o resignada. Volem
una ciutat crítica i que ens exigeixi
per fer millor les coses, perquè al
costat de la protesta, la denúncia i
la crítica, ha d'haver-hi solvència”.
Entre els primers noms que figuren a la llista aprovada pel congrés
regional destaquen Elisenda Alamany, en representació de NovaNou Futur; Miquel Puig, de la
plataforma Ernest Margall + Bcn; la
presidenta del Grup Municipal
d'ERC, Montse Benedí; el regidor i

portaveu, Jordi Coronas; la diputada
al Parlament, Eva Baró; la regidora
Gemma Sendra; el candidat per la
JERC, Max Zañartu, els indepen-

dents Maria Buhigas, Rosa Suriñach
i Pep Salas i els consellers de districte Jordi Castellana, Marina Gassol i Jordi Fexas, entre d'altres.

Dret a un transport públic de qualitat:
millorem la mobilitat a les Corts

Un dels principals reptes al
qual s’enfronten actualment les ciutats és la lluita
contra la contaminació de
l’aire. Es calcula que entre

els anys 2010 i 2017 la
mort de 424 persones
cada any va ser culpa de
l’excés de pol·lució.
Un element essencial

esquerrabcn.cat/districtes

en la lluita contra aquesta
situació és un canvi en els
sistemes de mobilitat de
les persones que aposti
per una ciutat amable amb
els vianants, més transport públic amb una millor
connexió a dins de la ciutat
i entre la ciutat i les localitats de l’entorn i una
aposta per mitjans de
transport nets.
A les Corts, en aquest
aspecte, en aquests darrers quatre anys hem retrocedit. Malgrat que s’han
implementat nous carrils
bici o la implantació de la

xarxa ortogonal d’autobús,
els principals reptes segueixen per resoldre. Per una
banda, els canvis que han
sofert els darrers mesos
les línies H10, H8 i 54 empobreixen el servei públic a
la majoria de veïns i veïnes
de les Corts. Des d’Esquerra Republicana apostem per recuperar els
recorreguts anteriors. Per
altra banda, hem de facilitar la mobilitat dels i les
nostres joves que estudien
als Instituts de l’avinguda
d’Esplugues. Finalment,
també cal abordar la mobi-

@ERC_LesCorts

litat en bicicleta en els
eixos transversals del Districte per unir l’Eixample
per una banda i l’Hospitalet per una altra, conjuntament amb altres accions
com fer passos de vianants elevats per tal de millorar la seguretat dels i les
vianants.
Des d’Esquerra Republicana estem convençuts
que amb aquests canvis i
moltes altres petites accions ajudarem a millorar
la mobilitat a les Corts i
aconseguir un aire més
net i saludable.

ERC Les Corts
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