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Neix la Plataforma Ciutadana
Residu Zero amb l’impuls
de diferents entitats locals

El Polo de García Cuenca
aconsegueix un meritori
quart lloc a la Lliga Europea
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Llum verda a la reforma
de l’entorn del Camp Nou
La Comissió de Govern aprova el projecte d’urbanització de l’Espai Barça, que inclou carrers i zones verdes pàg 12

ROSES I LLIBRES pàg 12

La pluja respecta Sant
Jordi i els cortsencs
omplen els carrers

Justícia històrica
Presenten el futur monument de
la presó de dones de les Corts pàg 8

CULTURA INTEGRADORA pàg 8

La Caldera celebrarà una
jornada de dansa inclusiva
COMERÇ pàg 15

Arriba una nova edició
de la Mostra de Galileu
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La plataforma, que es va presentar el 10 d’abril, està constituïda per més de 30 entitats. Foto: A.M.

Combatent els residus
» Neix la Plataforma Ciutadana Residu Zero per demanar una nova llei de tractament de residus
» Exigeixen respostes per l’estancament del reciclatge net a Catalunya: arriba només al 32%
Augusto Magaña
BARCELONA
La generació de residus creix any
rere any a Catalunya. Mentrestant,
la recollida selectiva s’estanca.
L’any 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020,
com es planteja el Programa de
Prevenció i Gestió de Residus i Recursos a Catalunya (PRECAT 20).
“El model de gestió de residus
es troba en un estadi d’estancament”, explica Mercè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i
Projectes Alternatius (CEPA), una
de les més de trenta entitats que
ahir van crear la Plataforma Ciutadana Residu Zero, la qual apos-

ta per acabar amb els abocaments
i la incineració.
UNA NOVA LLEI
La plataforma neix amb una proposta clara: promoure una Llei
Catalana Residu Zero de prevenció de residus. “El millor residu és el que no es produeix”, assenyala Girona. Un dels principals canvis que hauria d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obligar els productors d’envasos a assumir els
costos de la gestió dels productes
que posen al mercat. “L’administració fa recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan
complir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.
A més, la plataforma proposa
la prohibició dels productes d’un
sol ús, la revisió urgent dels programes de gestió de residus apro-

vats per la Generalitat, del programa de gestió de l’AMB (el qual
està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de
la recuperació de residus el 2030.
INVERSIÓ PER EVITAR RESIDUS
Segons la plataforma, la Generalitat està incomplint la Directiva de
Residus europea, que ordena que
la recuperació de matèria dels residus és prioritària abans que la recuperació energètica.
A Catalunya, segons l’entitat,
el 81% de les inversions en gestió
de residus són destinades al tractament de la “fracció resta”, incineradores i abocadors. Només el
19% del pressupost es destina a
processos directes de prevenció i
recuperació material de residus. “A
l’administració parlen molt de residu zero, però fets i pressupost
diuen el contrari”, critica Girona.

Aposta clara pel tancament
de totes les incineradores

TERSA4Entitats de la ciutat
com la FAVB, les associacions
de veïns de Diagonal Mar o el
Maresme i l’Ateneu l’Harmonia
de Sant Andreu s’han apuntat
a la plataforma amb un objectiu clar: acabar amb Tersa.
Una de les propostes més
importants que, segons la plataforma, hauria d’incloure la futura Llei Catalana de Residu
Zero és el compromís de tancar
totes les incineradores de Catalunya abans del 2030. Des de
la plataforma apunten que l’energia generada en la incineració no es pot considerar energia renovable i, per tant, les co-

mercialitzadores d’energia renovable, com Barcelona Energia, haurien de desvincular-se
totalment de la incineradora de
Sant Adrià.
A Tersa es produeixen més
de 360 tones anuals de CO2,
segons el registre estatal d’emissions i fonts contaminants.
A més, als “ecoparcs” només
s’aconsegueix aprofitar entre
un 8% o un 9% de tots els residus que hi entren, segons els
càlculs de l’entitat. En contraposició a aquesta dada, prop
del 6% dels gasos hivernacles
del territori s’atribueixen al
tractament per incineració.
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Els semàfors

La lupa

Despullant la pobresa
per Francesc Reina

Presó de dones

En la societat de l'abundància i del crè- carnissa especialment amb el futur de la tar en un 13%, 21 vegades més que el sadit era difícil explicar que s'estava pro- infància. És hora d'ajustar el concepte de lari mitjà del 2% anual obrer.
duint una extensió dels riscos davant la "normalitat" i traslladar-lo a tantes poEl sistema de les pensions, pilar de l'Escrisi econòmica. Era gairebé impossible blacions desprotegides que pateixen l’in- tat del Benestar, tremola tot i ser l'únic inacceptar que cada vegada més s'anava es- cident de no disposar d'un espai físic, o te- grés de familiars a l'atur que depenen del
tenent a capes més àmplies. La crisi de les nir-lo però no tenir privacitat, o sense les seu pare o mare. 70 mil desnonaments, la
hipoteques en el marc de l'especulació im- comoditats necessàries. Viure o dormir al majoria per impagament del lloguer. El Samobiliària va trencar amb la sensació de carrer, a casa de familiars o amistats, en lari Mínim Interprofessional és un dels més
tranquil·litat: la manca de treball, el blo- cotxes o caravanes, en centres d'acollida baixos d'occident (a Catalunya, els guanys
queig a mesures de protecció social, la limitada, relloguers, ocupacions irregulars, anuals del 18% de les dones està per sota
vida en soledat amb malalties o disca- etc, és conseqüència de pobreses diferents de l'SMI). Un informe de la Comissió Eupacitats mal ateses; totes les violències van que evidencien l'esgotament dels recur- ropea va constatar que de la Garantia Jufer la resta. En quatre anys, el lloguer a sos administratius i un malestar que do- venil només es va beneficiar un 11% a diCatalunya s'ha incrementat un 20%; el narà molt de què parlar en anys venidors. ferència de França amb un 80%. La po64% dels desnonaments són derivats per
La societat del risc es va gestar amb blació femenina és especialment vulneraimpagament del lloguer; el 34% pateix la globalització d'un nou capitalisme, da. Tres vegades més dones que homes treproblemes de salut crònica
ballen en contractes parcials i
(s'incrementa en les dones
les llars monomarentals qüesMés enllà d'idees preconcebudes, les
majors de 55 anys).
tionen la igualtat d'oportuniLa pobresa extrema s'ha
tats: la mitjana europea de procircumstàncies que porten a situacions tecció a la família i la infància
associat a la figura del rodamón, persona que viu de l'alés de 2'4%, a Espanya és de
d'exclusió superen qualsevol etiqueta l'1’3%;
moina i al carrer sota l'empaa Catalunya l‘abandora d'entitats caritatives. Encara
nament dels estudis és del
avui existeix un pensament il·lògic que fo- imposat violentament, que afebleix les 17%, set punts més de la mitjana europea.
namenta que viure sense llar està associat xarxes de relació amb reformes que po- Un terç de la despesa anual de les famílies
a algú que ha portat una mala vida i no vol sen en risc a molts grups als quals se'ls fa- catalanes dedica el 30% al pagament de
refer-la. Però, més enllà d'idees precon- brica una sensació de deute creditor i cul- subministraments, i l'increment d'aigua,
cebudes, les circumstàncies que porten a pabilitat. Un parany per a pobres privi- gas i electricitat s’ha apujat més del 60%.
situacions d'exclusió superen qualsevol eti- legiant el model burocràtic de certificats
Ha nascut una nova classe social, diu
queta. L'estereotip d'alcohòlic marginal cau per necessitats, a través del que Foucault el sociòleg Guy Standing: el precariat.
davant dades –sovint insuficients- que vi- diria microfísica del poder, on l'esquema Així ho publica ECAS i FOESSA en resualitzen el drama de persones agredides, jurídic dóna pas a un de tècnic per ser el cents estudis. Convindria prendre les
forçades i robades.
dit botxí. Una plutocràcia cada vegada regnes del nostre destí, en reflexions de
Viure sense llar significa viure en amb més ingressos que operen des de la Locke, i deixar de posar l'esperança
provisionalitat, amb poques possibili- comoditat dels seus despatxos d’inversors només en un individu il·luminat que imitats de reconstruir xarxes de suport que i a la qual li importa un rave el que pas- ta l'actitud dominant del "jo abans que
permetin desenvolupar relacions estables, si als altres. La dècada passada els gua- ningú", per començar a realitzar prouna funció social desprotegida que s'a- nys dels milmilionaris es van incremen- jectes socials en clau col·lectivista.

La Plataforma pel futur monument de la
Presó de Dones de les Corts veu com la
seva reivindicació és més a prop. El 12
d’abril es va presentar el futur monument
que recordarà les dones que van passar
per la presó entre el 1939 i el 1955.
pàgina 8

La Caldera

La Caldera Centre de Creació de Dansa i
Arts Escèniques organitzarà el 5 de
maig, amb motiu del Dia Internacional
de la Dansa, una jornada amb el Grup
CHM Salut Mental amb l’objectiu
d’acostar la dansa a tots els públics.
pàgina 8

Ajuntament

L’Ajuntament va aprovar la setmana passada el projecte d’urbanització dels terrenys inclosos en el projecte de l’Espai
Barça, que permetran remodelar una sèrie de carrers. El projecte, però, té l’oposició de la FAVB i l’associació de veïns.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@EnricJuliana

Cuando el dirigente
comunista italiano Enrico Berlinguer murió
(1984), el líder neofascista Giorgio Almirante acudió, discretamente, a la
sede del PCI para rendirle honores.
Muere Neus Català, una de las últimas
supervivientes de los campos nazis, y
hay silencios clamorosos.

@silvia_mur
Ja he llegit les primeres
crítiques per part de
gent de Junts per Catalunya pel fet que Junqueras faci una
roda de premsa des de la presó, quan
en lloc de criticar-ho haurien d’alegrarse de poder donar veu a qui fins ara
han tingut mut i a la gàbia. O hi ha molta por o molta mala llet.

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),

Dipòsit Legal: B 33380-2010

@EnricPujol1960
Quan hi ha un Sánchez a la presidència del
govern de l’estat espanyol i un altre Sánchez a la presó per independentista, el debat dels orígens familiars dels catalans em sembla completament sobrer. Centrem-nos en el
conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol!

Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran, Lola Surribas i Alex Suárez Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro
Favieri (controller) Distribució: Daniel Manuel,
Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@iescolar
Las ideas de extrema
derecha de Vox no justifican su exclusión de
los debates. Justificar la censura a un
partido político, por muy repugnantes
o equivocados que nos parezcan sus
planteamientos, ni sirve para hacerlo
desaparecer ni tiene un pase democrático.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada

5|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

24 d’abril del 2019

línialescorts.cat

|6

línialescorts.cat

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

24 d’abril del 2019

Safata d’entrada
Les millors

per Alex Suárez

perles

Les seves cares

Laboratori d’autoritarisme

per Teresa Calveras

per Andreu Parera

l monologuista britànic ‘Ian Cognito’ mor en plena actuació i el
públic riu creient que forma part del show. L’humorista va bromejar minuts abans dient “Us imagineu que patiu un atac i us
desperteu parlant gal·lès?”. Fatídicament, va morir mentre seia a la
cadira de l’escenari, arrencant per darrera vegada el riure del públic.

E

ergio Ramos té una rèplica de l’Últim Sopar de Da Vinci, on
el mateix defensa blanc apareix com a Jesucrist, segons El
Confidencial. A l’obra també hi figura la seva dona, Pilar
Rubio, i el seu inseparable company de vestuari, Marcelo. La peculiar versió se suma a l’àmplia col·lecció artística del jugador.

S

a cap del Temps i presentadora d’RTVE, Mònica López, denuncia a les xarxes socials una carta que li va enviar una espectadora criticant el seu físic a l’hora de transmetre les prediccions
meteorològiques. Entre altres, la carta ataca López dient que té les
cuixes “molt lletges i grasses” o “un cul massa pronunciat”.

L

n aficionat de River Plate es tatua el codi QR que dirigeix
al vídeo de la final de la Copa Libertadores 2018, on els
‘milionaris’ van superar Boca Juniors, l’eterns rival. L’alegria del tatuat no ha durat gaire, ja que YouTube ha eliminat el
vídeo per no complir amb les normes sobre drets d’autor.

U

amela Anderson esclata per la detenció de Julian Assange i afirma a les xarxes socials que el Regne Unit “és la puta d’Amèrica”.
L’actriu és amiga i admiradora del fundador de Wikileaks, amb
el qual manté una relació molt estreta. Anderson també ha carregat
contra Trump i el govern equatorià, acusant-los de dimonis.

P

El + llegit
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1

Colau: “Falta presència policial a la ciutat”

2

Un estudi apunta que el consum
de drogues noves disminueix

3

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

4

El comerç uneix cinc alcaldables
en un debat sense Colau i la CUP

5

Valls diu que l’Espai Barça
“transformarà tot el districte”

Els guàrdies civils i els policies
nacionals que declaren al judici menteixen, tots ho sabem
i ells també.
Em crida l’atenció com es
queixen de barricades fetes de
bales de palla, de cares d’odi,
de persones que els feien retrocedir i que cantaven tot aixecant les mans i així fins a
moltes altres “agressions” que
diuen que van patir. Si no fos
perquè estem dins un judici injust i patim pels presos polítics, les seves declaracions ens
farien molt riure.
Per una banda, defensant
les escoles hi havia pobles sencers, gent de totes les edats i
tots formant barrera amb les
mans alçades i cantant. Per
l’altra, furgonetes i més furgonetes plenes de policies uniformats, tots vestits de negre,
amb cascos, escuts, porres i altres eines de defensa i d’atac. I
resulta que els que tenen por
són els atacants.
En fi, no calen gaires comentaris. Si jo fos ells i expliqués davant les càmeres de televisió el que diuen que va
passar i com van patir, també
voldria que ningú veiés la
meva cara. Em faria massa vergonya tot plegat.

El Tribunal Suprem espanyol està celebrant un judici
polític als líders polítics i socials que van impulsar, de
manera pacífica i democràtica, la celebració d’un referèndum d’autodeterminació a
Catalunya el passat octubre de
2017. Des de llavors, com a
venjança pel seu atreviment,
aquestes persones estan en
presó preventiva. Cal tenir
en compte que l’opció de solucionar el conflicte amb un
referèndum pactat i legal està
recolzada per un 80% de la
població catalana. Per contra,
el Govern Espanyol sempre
s’ha negat a dialogar i, finalment, va tractar d’impedir el
referèndum enviant la policia
espanyola a reprimir els votants i causant 1.066 ferits. En
el judici, retransmès per televisió, estem comprovant
moltes irregularitats.
Els presos pateixen indefensió perquè no disposen
gairebé de temps per tractar
la informació amb els seus advocats. Els jutges han negat
centenars de proves i testimonis de la defensa, i no permeten visualitzar vídeos que
demostrarien la falsedat dels
testimonis de la policia, que
conxorxada amb la fiscalia
basteixen un relat de rebel·lió
adduint la “suposada violència” dels manifestants en les
seves mirades d’odi (quina

mirada esperaven en pegar a
la gent?) o en la resistència
pacífica (manifestants asseguts a terra amb les mans
enlaire).
Espanya, sense cap separació de poders en la qüestió
de la unitat territorial, està
utilitzant la justícia per evitar
el diàleg polític amb l’independentisme català. Estan
reprimint aquest moviment
polític, amb un ús prevaricador de la llei, per condemnar
una aspiració política i intentar destruir-la. Els mitjans de comunicació espanyols, molt irresponsablement,
han convençut la població espanyola perquè vegi amb
bons ulls la mà dura contra els
catalans.
Però el judici sobretot intentarà vendre, a la comunitat internacional, que Espanya és un Estat de dret que no
ha actuat contra els drets humans, civils i polítics. I més
enllà del nostre patiment, si
Espanya aconsegueix convèncer la comunitat internacional del seu relat absolutament fals, i s’accepta el que
està fent a Catalunya -que
s’ha convertit en un laboratori
polític repressiu- és qüestió de
temps que, aquest model autoritari amb aparença democràtica, contribueixi a l’actual deriva mundial autoritària
d’extrema dreta.

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

#IncendiNotreDame

@fantantonio: Puede que Notre Dame
sea la catedral de Europa que más vapuleos ha soportado en toda su historia. A
ver si sale de este último.

#CampanyaPACMA

@Modgi: Té collons que amb la tempesta
de merda que ens està caient cada dia, la
millor campanya d'aquestes eleccions
l'hagi fet un partit animalista.

#MessiÉsDéu

@Faitelson_ESPN: Quien quiera ganar la
Champions tendrá que pasar sobre el Barcelona y sobre Messi. Lo primero puede
ser posible. Lo segundo, imposible.
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» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

4La Renda Garantida de Ciutadania (RGC), aprovada al Parlament de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva implementació està sent progressiva i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones beneficiàries ja en cobraran el 100%.
Avui, el nombre de beneficiaris de l’RGC és de 120.500 persones, de les quals un 85% han sig-

El 85% de la gent es
beneficia del pla

d’inserció laboral
nat el compromís del pla d’inserció laboral.
Aquesta orientació cap al mercat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant feina pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva respecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la prestació –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de forma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que compleixen les condicions per accedirhi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut.
En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lectius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les persones soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174 euros respecte al que percebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millorar l’orientació.
Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

Les resolucions

favorables s'han

doblat des de 2018
de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arribat a un 30%.
Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha aconseguit millorar el temps de resposta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que actualment ja es tanquen en dos
mesos i mig.

rendagarantida.gencat.cat

La història de la Tamara

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens explica el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de formació que va permetre que s’inserís laboralment de manera
exitosa.
La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). Només tenia una experiència laboral procedent d’un pla d’ocupació com a pintora.
A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva formació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin tipus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li faltava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tornar a treballar i que la seva situació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acompanyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de seguiment es van treballar les barreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció.

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Treball i Formació de la Renda Garantida de Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.
La història d’èxit de la Tamara demostra que, amb un suport continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i reforç de les competències bàsiques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de retornar al món laboral.
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Casal de Joves de les Corts | Palestina des de darrere les càmeres
24 d’abril del 2019

El Casal de Joves de les Corts acull aquest dissabte a partir de les 10 del matí la sessió ‘Palestina des de darrere les càmeres. Reflexions i rodatges pels drets humans’. Es tracta d’una formació per a joves basada en la situació humanitària de la població refugiada de Palestina.

Presenten el futur monument
de la presó de dones de les Corts
» L’acte es va fer el 12 d’abril en el marc de la Primavera Republicana
» També es va descobrir el faristol dedicat a Clara Campoamor
HISTÒRIA4La celebració de la
Primavera Republicana d’enguany va tenir fa uns dies a les
Corts un significat molt especial.
I és que el dia 12 d’abril es va fer
la presentació del futur monument de la presó de dones de les
Corts i la descoberta del faristol
dedicat al moviment sufragista
i a Clara Campoamor.
El primer acte es va celebrar
a la cantonada dels carrers Joan
Güell i Europa i va estar organitzat per la Plataforma pel fu-

La presó de dones de
les Corts va estar en
funcionament entre
el 1939 i el 1955
tur monument de la Presó de
Dones de les Corts. Desenes de
persones es van reunir en el
lloc on, entre el 1939 i el 1955, hi

Torna el Concurs Internacional
de Música de les Corts

MÚSICA4Les Corts és un districte amb una oferta musical
molt atractiva. Un dels pilars d’aquesta oferta és el Concurs Internacional de Música de les
Corts, que celebrarà la seva 15a
edició entre el 20 i el 25 de maig.
Així doncs, el festival celebrarà la fase de selecció el 20 de
maig (categoria instrumental) i 21
de maig (categoria de cant), mentre que el 22 i 23 de maig serà el
torn de la fase dels concerts, on els
candidats seleccionats faran una

interpretació de 15 minuts com a
màxim. D’aquesta segona fase
s’escolliran vuit intèrprets (quatre de cant i quatre instrumentals)
i el dia 25 de maig es farà la fase
final a l’Auditori Axa, on cada intèrpret tindrà 10 minuts per fer la
seva audició.
Els guanyadors de les dues categories rebran 3.000 euros, mentre que els finalistes en guanyaran
1.000. Els guanyadors també seran proposats per participar en
una sèrie de cicles musicals.

Un moment de la presentació del monument. Foto: Districte

va haver la presó amb preses polítiques. L’acte va servir per presentar el nou monument, que
tindrà una base feta de paviment
de basalt i sobre la qual es col·locaran sis grans pedres d’escullera. Les pedres expressaran
la diversitat geogràfica de les dones empresonades i també hi
haurà cinc tòtems d’acer inoxidable mostraran, amb imatges

de la presó de fons, dues grans
paraules de color lila: dones i
presó.Les obres començaran el
pròxim mes de maig.
Després d’aquest primer acte
els jardins de Clara Campoamor
van acollir la descoberta d’un faristol en memòria d’aquesta política, advocada i escriptora que
va defensar el vot femení al Congrés dels Diputats.

Una edició anterior del Concurs Internacional de Música. Foto: Districte

La dansa més inclusiva

CULTURA4La Caldera Centre de
Creació de Dansa i Arts Escèniques i el Grup CHM Salut Mental estan preparant un acte molt
especial de cara el pròxim 5 de
maig, data en la qual es commemora el Dia Internacional
de la Dansa.
Així doncs, la plaça Comas
acollirà a partir de les 12 del migdia una jornada que tindrà la
dansa com a protagonista i que
serà de caràcter participatiu i
obert a tothom. Hi participaran

el grup de Dansa del Centre
d’Higiene Mental, professionals
de la dansa, grups de dansa locals i la ciutadania.
L’acte arrencarà amb la lectura d’un manifest a càrrec de
Jordi Cortés i, tot seguit, Alícia
Capdevila, del Centre Higiene
Mental CHM, explicarà el ball
conjunt que tindrà lloc al final de
l'esdeveniment. Posteriorment
es presentaran tres peces curtes
de dansa: ‘Petit Cyclamen’, de la
companyia Yurdance on dues

dones qüestionen els límits dels
seus cossos; ‘Voltant’, dels participants del Grup En Moviment del Centre Cívic Pere Quart
i, finalment, ‘I’m not a kid anymore’, d’Arnau Pérez, on un ésser humà expressa una idea inicial basada només en el seu aspecte superficial.
Per acabar, l’acte que posarà
punt final a la jornada de dansa
inclusiva serà una coreografia
col·lectiva en la qual tothom qui
ho vulgui podrà participar.
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Esmorzars amb el Comerç de Barcelona

El passat 9 d’abril al matí es va
celebrar al MACBA el debat
final dels Esmorzars amb el Comerç de Barcelona, amb la majoria dels candidats a l’alcaldia.
Les Jornades de Comerç,
que s’han celebrat durant uns
mesos, han estat organitzades
per Barcelona Comerç conjuntament amb Barcelona Oberta.
El seu objectiu ha estat reunir
els principals representants
dels comerços de la ciutat: as-

diversos temes: els APEUs, l’accessibilitat i sostenibilitat, el top
manta, l’e-commerce o la seguretat i la projecció de la ciutat
com a marca.
Mobilitat: es va parlar del
nombre de quilòmetres de carril
bici i de potenciar el sharing elèctric individual, un model de transport ecològic i de futur.També es
va parlar sobre el conflicte entre
els taxistes i les VTC. La normativa de la Generalitat no ha estat

sociacions i eixos comercials
per fer xerrades sobre el comerç i la ciutat amb alguns dels
polítics.
Per clausurar la ronda de xerrades es va decidir fer un debat
final amb els candidats a l’alcaldia, ja que aquests són els que
es postulen per gestionar la ciutat els pròxims quatre anys.
Enric Sierra subdirector de
La Vanguardia, va ser el moderador de l’acte, que va comptar
amb cinc dels partits que es presenten per optar a l’alcaldia. Van
estar asseguts per ordre de vots
Elsa Artadi, de Junts per Catalunya; Manuel Valls, de la plataforma Valls BCN 2019; Ernest
Maragall, d’Esquerra Republicana; Jaume Collboni, del Partit
dels Socialistes i Josep Bou, del
Partit Popular. Un total de 25 mitjans es van acreditar en aquesta
jornada.
L’actual alcaldessa Ada
Colau no va assistir finalment al
debat per motius d’agenda, una
absència que va ser criticada
durament pel Partit Popular i la
resta dels polítics.
La sala del MACBA on es
va fer aquesta trobada es va
omplir. I és que l’interès per conèixer els programes comercials dels representants polítics
era molt alt. El nostre sector, el
comerç de proximitat, pateix i
demana solucions.
A la jornada es van debatre

"la millor resposta" al problema,
el gran error va ser no fer més llicències de taxi quan es podia i
no actuar a temps per adequar
l'oferta a la demanda. Cal evitar
la proliferació del mercat secundari de llicències i fer accions per
modernitzar el sector.
Seguretat: es va mostrar la
voluntat d’incorporar més
agents de la Guàrdia Urbana i
sol·licitar la presència de 400
Mossos més, apuntant la “degradació” que han patit molts
districtes i en especial Ciutat
Vella en els últims anys.
Dinamització dels locals
comercials buits: es va esmentar un pla per rehabilitar baixos
en desús i es va parlar de crear
una bossa municipal d'espais cedits a l'administració o adquirits a
preus assequibles per adequarlos i llogar-los després un 30%
per sota de mercat.
Posteriorment, en les intervencions del públic, diversos portaveus d'entitats de comerciants
van recriminar obertament la
gestió del top manta i del turisme. Es va criticar la deixadesa
de les administracions en
aquesta matèria, que era exclusiva de la Generalitat, mentre
que altres van dir que l’espai públic és competència municipal.
També es va puntualitzar que
no és just posar l’empresariat i els
manters com a adversaris d'un
conflicte simètric, perquè la majo-

ria dels venedors "no tenen papers" i, per tant, no tenen els mateixos drets que la resta de
ciutadania per entrar al mercat laboral. Altres assistents, però, van
demanar directament més mesures per afavorir el teixit empresarial de la ciutat com a forma de
lluitar contra l'atur. "Els empresaris
creem llocs de treball i se'ns ha de
donar més suport!", van apuntar.
En el cas del top manta, les
actuacions i resolucions van ser
diferents.
Un
dels assistents,
fins i tot, va demanar que s’elimini. D’altres, en
canvi, van concloure que va
més enllà d’un
tema social i que
cal buscar les
causes del seu
origen per resoldre-ho. No es
pot obviar, però, que és un fet
cada cop més present i que té
màfies importants al darrere.
Els polítics van dir estar a
favor dels APEUs, la denominació catalana dels Business Improvement Districts (BID's), que
reivindiquen els eixos comercials i que el Parlament de Catalunya està debatent per
introduir-los a la
nova Llei catalana del comerç.
Aquest instrument anglosaxó
planteja obligar
les botigues a
associar-se (tant
si són negocis
familiars
com
grans cadenes
internacionals) per àrees geogràfiques i gestionar la seva
pròpia promoció comercial, en
casos com el de pagar els llums
de Nadal entre tots.
Aquest instrument es veu bé
de forma general per afavorir
que s'impliquin econòmicament
els operadors més grans, fins
ara distants, amb l'associacionisme local, però alguns s'oposen a què els eixos premium
puguin pagar un extra per aconseguir millor neteja, vigilància privada o altres privilegis. "No pot
ser que els eixos que tinguin més
diners puguin tenir serveis bàsics
millors que eixos amb menys di-

ners, no podem generar 'bombolletes' i desigualtat", es va comentar. També es va alertar que
la prestació de serveis afegits
converteixi els APEU en "una administració paral·lela i autònoma”
i es va dir que la seguretat i la neteja els han de proveir els serveis
públics, perquè per això es paguen els impostos.
No a la ciutat franquícia:
posteriorment es va debatre que
els comerciants no volen que
Barcelona sigui una ciutat franquiciada. No estan en contra
que s'estableixin, però no poden
substituir el comerç de proximitat, cosa que fa imprescindible la
creació dels APEUs. Cal deixar
les proves pilots i implantar models que han tingut èxit en altres
ciutats adaptant-los a les nostres
necessitats. A més, la importància que té el turisme per a la Barcelona va sorgir per un altre
tema: cal recuperar el control de
la Marca Barcelona. Més tard va
haver-hi algunes crítiques a la
proposta d’una Expo el 2030 i es
va parlar de recuperar els Jocs
Olímpics d’Hivern.
En relació amb la taxa turística, els republicans van plantejar augmentar-la i redistribuir els
beneficis del sector, i van la-

line va ser un tema amb un partidisme aritmètic. Alguns polítics
van mostrar-se partidaris de l’aplicació d’una taxa a les grans
empreses per poder controlar la
distribució o l’entrega dels paquets directament a porta i així
equiparar-ho al petit comerç. En
aquest sentit, també es va parlar d’augmentar els pressupostos per la digitalització o les
ajudes a les botigues petites per
oferir venda online i quin és el
camí correcte.
De fet, la introducció al tema
del comerç online va ser: "La
facturació del comerç electrònic
a Espanya segueix creixent.
Entre l’abril i el juny del 2017 el
comerç electrònic va augmentar
un 23,4% interanual fins a arribar als 7.338,1 milions d’euros,
segons les últimes dades de comerç electrònic donats a conèixer per la CNMC (Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència). Les pàgines web de
comerç electrònic a Espanya
s’han emportat el 55,8% dels ingressos durant el segon trimestre del 2017”.
El darrer punt va ser el de les
preguntes que els assistents havíem apuntat en un paper i que
després el moderador traslla-

mentar que es treballi per millorar la qualitat del turisme i
atreure visitants amb més poder
adquisitiu quan els barcelonins
no perceben aquestes millores
en el seu nivell de vida.
"La pura promoció quantitativa no té sentit. És moment d'afinar molt més el missatge i els
destinataris i sectors", va dir Maragall, que aposta per atraure visitants que estiguin lligats al
turisme cultural, esportiu, tecnològic i científic i que va instar a
aprendre a gestionar el turisme
i tenir en compte l'interès de la
ciutat i dels veïns.
L’e-commerce o venda on-

dava als assistents. Creiem que
es van fer massa preguntes en
molt poc temps i que totes volien
aclarir projectes dels quals no es
va donar prou resposta.
Per acabar, es va mostrar a
la pantalla una porra que havien
fet els representants polítics en
altres jornades sobre quin seria
el resultat de les municipals. Va
ser curiosa i interessant.

Amb el
suport de

Podeu trobar més informació
al següent enllaç:
https://bit.ly/2YSlEtE
#EsmorzarsComerç
#eixos
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Mostra Galileu 2019

Ja començada la primavera donem el tret de sortida a
la primera mostra de comerç de l’eix Sants-Les Corts
de l’any 2019: la del carrer Galileu, el dia 4 de maig.

Serà una mostra de comerç que pretén ser l’uniforme de la resta de mostres amb un denominador
comú: un nou logotip, una nova carpa i un nou tríptic
de presentació.
La novetat és que presentarem una carpa de nou
metres de llargada que albergarà una exposició d’objectes antics, pintures, fotogrames, ... amb publicitat
dels nostres socis, regals per als visitants i tallers.
El leitmotiv d’aquest any és incidir en l’associacionisme, en els avantatges de formar part d’una entitat,
d’un eix, que busca la màxima col·laboració i participació de tots els socis.
Com en totes les mostres, les nostres botigues
sortiran al carrer amb els seus productes, serveis, demostracions i tallers propis, perquè els coneixeu i coneixeu la seva presència en el territori.
Com sempre també comptarem amb tallers repartits per tota la fira. En aquesta ocasió seran per aprendre a fer pa, saquets de lavanda, instruments
musicals reciclats i pasta de sal.
A més a més, hi haurà una actuació itinerant per
tota la mostra, pensada perquè es diverteixi tota la família, i també s’instal·laran jocs gegants.
En els dos escenaris hi haurà actuacions de ioga,
rítmica, zumba, flamenc, swing, sevillanes, música i
una gran sorpresa: un concert d’òpera en directe.
Per donar-li més ressò enguany comptarem amb
el grup de Tabalers dels Diables de les Corts.
I ja per acabar... les nostres botigues, des del di-

mecres anterior a la mostra, estaran repartint vals de
compra als seus clients. Només hauràs d’omplir la
butlleta i dipositar-la a l’urna que hi haurà situada a la
carpa de l’Eix durant tot el dissabte de la mostra.
Quan s’hagi acabat el dia, a dos quarts de vuit del
vespre, es farà el sorteig, a l’escenari ubicat entre els
carrers de Galileu i de Violant d’Hongria.
Hi haurà tres premis en vals: de 200, 150 i 100
euros, per gastar en les botigues associades.

A què esperes, doncs?
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El projecte d’urbanització
de l’Espai Barça tira endavant
URBANISME4L’Ajuntament va
aprovar la setmana passada de
forma inicial el projecte d’urbanització dels terrenys inclosos
en el projecte de l’Espai Barça durant la Comissió de Govern.
El projecte de transformació
del Camp Nou i el seu entorn
afecta una sèrie de carrers, que
són els següents: Arístides Maillol, Joan XXIII, Gregorio Marañón, Menéndez Pelayo, Cardenal
Reig, Elisabeth Eldenbenz i Travessera de les Corts. Segons el
consistori, les obres han de permetre que les futures instal·lacions “deixin de ser una barrera
urbana i es generi un nou espai
ciutadà de qualitat”.
Tal com va explicar l’Ajuntament en un comunicat, la transformació urbanística d’aquesta
zona anirà a càrrec del Futbol
Club Barcelona, que hi destinarà
un total de 28 milions d’euros.
Des del govern municipal expliquen que el nou recinte esportiu
“s’integrarà en el barri de la Maternitat i de Sant Ramon” i tindrà
nous espais privats “oberts al
públic” que no estaran separats
de la resta d’espais públics (vials
i zones verdes). És a dir, s’eliminarà l’efecte de barrera urbana.
D’altra banda, les obres també han de servir per millorar la

Imatge virtual del futur Camp Nou i el seu entorn. Foto: Ajuntament

mobilitat de la zona, tant del
trànsit rodat, com dels vianants
i també dels ciclistes. En aquesta línia, s’aprofitarà per implementar la xarxa de carrils bici.

OBRES A LA TARDOR
Ara el projecte ha entrat en el període d’exposició pública d’un
mes, que permet presentar al·legacions. El següent pas de la tramitació del projecte ja serà l’aprovació definitiva en una altra
Comissió de Govern.
Els càlculs de l’Ajuntament
són que les primeres obres, que
es faran al tram del carrer de Menéndez Pelayo que va de Martí

Franquès a Joan XXIII, comencin la pròxima tardor.

OPOSICIÓ VEÏNAL
Tot i que el projecte va fent passos endavant, cal recordar el rebuig veïnal que ha provocat. De
fet, la FAVB va presentar a finals
del 2018 una demanda contra el
projecte. L’entitat veïnal consideren que el projecte no compleix
l’article 98.1 de la llei d’Urbanisme, ja que considera que l’acord
signat entre el club i l’Ajuntament
no contempla l’obligació de compensar amb espais verds la transformació de sòls qualificats d’equipaments esportius.

línialescorts.cat

La pluja respecta Sant Jordi
i els carrers s’omplen de gent

TRADICIÓ4La diada de Sant
Jordi d’ahir va arrencar amb la
meteorologia en contra. A primera hora del matí la pluja va fer
acte de presència a la ciutat i
semblava que el dia podia perdre
gran part del seu encant. Al voltant de les 11 del matí, però, els
núvols van començar a desaparèixer i el sol va anar guanyant
protagonisme.
A les Corts, com al conjunt de
la ciutat, els encarregats de les parades al carrer van respirar alleujats. Després de la pluja inicial,
convertida en una amenaça per a
les vendes, la gent va començar a
sortir al carrer per gaudir d’un dels
dies més bonics de l’any. La Diagonal, amb la vuitena Fira de
Sant Jordi, es va anar omplint de
passejants. Les roses i els llibres
van començar a ser els grans
protagonistes, juntament amb

les diferents activitats i actuacions que es van celebrar, com ara
la mostra de dibuix participatiu i
l’exposició de treballs artístics,
que va tenir com a protagonistes
els alumnes de la facultat de Belles Arts de la UB entre els jardins
de Clara Campoamor i el carrer de
Gandesa. Els cortsencs també
van poder gaudir, entre altres, de
l’audició de la Jove Orquestra
Simfònica de les Corts i de l’actuació musical de la LML Jam
Band. També es van fer diferents
actes a l’avinguda Sant Ramon
Nonat, on es van organitzar diferents tallers.
Un altre dels clàssics de la jornada va ser la signatura de llibres.
Alguns dels escriptors i escriptores que van firmar les seves
obres a les Corts van ser Rafael
Vila-Sanjuan, Graciela Moreno o
Ana Viladomiu.

L’avinguda Sant Ramon Nonat es va omplir de gent. Foto: Districte
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» El Monestir de Pedralbes treballa des de fa anys l’accessibilitat en el marc del seu pla estratègic
» Ofereix visites fetes per joves amb Asperger i tecnologia per a persones amb discapacitat visual

El Monestir de Pedralbes és un edifici del segle XIV amb recursos tecnològics actuals per tal que tothom el pugui visitar. Fotos: Ajuntament

4Un claustre de tres plantes, el
campanar octagonal, la Capella de
Sant Miquel, el jardí medieval de
plantes medicinals... Són alguns dels
elements que conformen una de les
joies del gòtic del districte de les
Corts: el Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes. Un conjunt monumental del segle XIV que s’adapta a les necessitats del segle XXI per
tal que tothom el pugui visitar.
Una de les mesures d’accessibilitat en fase de desenvolupament,
impulsada pel Districte de les Corts,
és la tecnologia NaviLens. Un sistema universal basat en codis Bidi
(semblants als codis QR o de barres)
que els dispositius mòbils smartphonedetecten a grans distàncies, en
mil·lisegons i inclús en moviment i
sense enfocar, i que desxifren la informació que conté.
Aquesta aplicació permetrà a
les persones amb discapacitat visual
desplaçar-se pel Monestir sense necessitat d’acompanyant, ja que el funcionament és molt senzill. Només cal
descarregar l’aplicació al mòbil, obrir
la càmera i aquesta llegirà les etiquetes amb el codi, que indicaran de
forma auditiva la informació que continguin. A més, l’aplicació tradueix automàticament el contingut a l’idioma del mòbil de l’usuari/a.

CULTURA ACCESSIBLE
D’altra banda, el Museu del Monestir de Pedralbes és un dels emplaçaments culturals de la ciutat que ha
incorporat noves mesures d’acces-

sibilitat perquè tothom el pugui visitar, en un projecte conjunt entre
l'Institut de Cultura de Barcelona i
l'Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat.
Una de les novetats més destacables és la nova maqueta tàctil a escala de la tomba de la reina Elisenda de Montcada. Aquesta tomba és
un dels conjunts funeraris més interessants de Catalunya i data de
l’any 1300. Amb la nova maqueta, les
persones amb discapacitat visual,

El monestir s’adapta
per tal que tothom
el pugui visitar

però també el públic en general, poden conèixer la peça tocant-ne cadascun dels detalls i comprendre la
seva estructura i característiques. A
més, la maqueta incorpora una descripció en Braille i una peanya giratòria que permet pujar-la o baixa-la
perquè tothom la pugui gaudir.
Els visitants del monestir també
hi trobaran una maqueta 3D tàctil del
mateix conjunt, mitjançant la qual es
pot conèixer tots els edificis, patis i
claustres que conformen aquest
conjunt monumental d’estil gòtic del
segle XIV. D’altra banda, el Monestir
de Pedralbes ofereix activitats i visites adaptades per donar visibilitat a

la necessitat que la programació
dels centres culturals sigui universal
i accessible per a tots els públics.
El 2017, els museus de l’ICUB,
entre ells el del Monestir, es van adherir a l’Apropa Cultura, una plataforma que facilita la col·laboració entre els equipaments culturals i les entitats socials per promoure la inclusió i la transformació social a partir de la cultura. La plataforma ofereix preus reduïts a entitats que treballen amb col·lectius amb risc
d’exclusió social per tal de fomentar l’ús de la cultura.
Un altre dels projectes en marxa al Monestir de Pedralbes és el
‘Guia’m’ per a la inserció laboral de
joves amb la síndrome d’Asperger
com a guies de patrimoni cultural.
Una iniciativa que fa visible aquesta síndrome des d’una mirada positiva, mostrant les seves habilitats
i capacitats. La iniciativa, nascuda al
Monestir de Sant Cugat amb la
Fundació Friends i que també compta amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona, pretén trencar prejudicis envers
aquestes persones, els permet trobar una sortida professional i desenvolupar les seves habilitats socials,
un dels aspectes que més els costa
treballar de la seva personalitat.
Aquestes visites es poden realitzar
els dissabtes d’11.30 h a 12.30 h, excepte el primer dissabte de mes i dissabtes festius o en període de vacances, a un preu de 3 euros. Cal reservar al web del Monestir.

Rutes sobre patrimoni

4Des de fa uns anys, el Districte de
les Corts, en el marc de l’Espai
d’Inclusió, conjuntament amb la
Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi vinculada a la
Universitat Ramon Llull, i l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat, entre d’altres, impulsa
unes rutes turístiques accessibles
per conèixer el Monestir de Pedralbes i els seus entorns.
Els itineraris adaptats als col·lectius amb discapacitat física, sensorial i intel·lectual, disposen de
maquetes tàctils, materials en re-

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

lleu, textos en Braille, pictogrames i grans caràcters per a una lectura fàcil.
El projecte és un dels que
promou l’Espai d’Inclusió
20+20+20, una xarxa d’agents
del territori de les Corts que treballen de manera conjunta i col·laborativa per impulsar projectes
que donin resposta a reptes, demandes i necessitats que tenen els
col·lectius més vulnerables, especialment les persones amb discapacitat, per millorar-ne la seva
qualitat i condicions de vida.
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L’illa Diagonal ofereix des del passat 8 d’abril i fins al 18 de maig el seu recorregut de tapes ‘Tapas a L’illa’. Per 2,95 euros els clients poden gaudir de les
creacions gastronòmiques dels restaurants i espais de degustació del centre.

L’eix Sants-Les Corts es prepara
per fer la Mostra de Galileu
FIRA4L’eix comercial SantsLes Corts celebrarà una nova
edició de la Mostra de Comerç
del carrer Galileu el pròxim dissabte 4 de maig. Des de les
10.30 h fins a les 20.30 h, els visitants podran gaudir de les parades amb els millors productes
dels negocis de l’eix comercial.
Com a novetat d’enguany hi
haurà una nova carpa per fer-hi
activitats i nous tallers relacionats amb els comerços locals, a
més de botigues noves.
El matí, a l’Escenari GalileuViolant d’Hongria, el protagonisme serà per a les activitats relacionades amb el benestar físic

La Mostra tindrà una
nova carpa per fer-hi
activitats i diferents
tipus de tallers
i l’esport. Així, el Gimnàs Badrena oferirà propostes de pilates i ioga, rítmica, salsa i zumba

L’edició de l’any passat es va fer el juny. Foto: Twitter (@juntscatlcorts)

per mantenir l’esquelet en moviment. D’altra banda, a l’Escenari Galileu-Can Bruixa, la jornada començarà amb una sessió
d’animació infantil i continuarà
amb la fusió de castanyoles, sevillanes, flamenc, dansa jazz i
swing obert de la mà de Swingmaniacs&Carmen Caparrós.
L’Òpera Jove de Catalunya,
amb el tenor Carlos Muñoz i la

soprano Alina Furman al capdavant, donaran un toc musical
a la tarda. Actuaran a les sis de
la tarda a Galileu-Violant
d’Hongria i una hora més tard a
Galileu-Can Bruixa.
Finalment, al primer escenari també s’hi celebrarà un
sorteig de vals de compra i a Galileu-Can Bruixa hi actuarà el
grup musical Voël.

Arriba una nova edició
de l’Òpera al Comerç

ACTES4Un total de 230 comerços protagonitzaran la segona edició de la iniciativa Òpera al
Comerç a partir del pròxim 3 de
maig i fins al 28 de novembre.
En el cas de les Corts, aquest
cicle de música tindrà lloc el
pròxim 9 de maig en diferents
botigues de l’eix comercial SantsLes Corts. Tal com es va fer durant la primera edició, les actuacions seran els dijous a la tarda entre dos quarts de sis i dos
quarts de nou i consistiran en 10
àries d’òpera diferents, cosa que
permetrà crear una ruta lírica
que es podrà anar seguint pels 10
establiments protagonistes de les
actuacions de la jornada.

Entre els cantants participants cal destacar les veus que en
l'edició anterior van triomfar
entre els veïns que van aproparse als comerços, com ara la de les
sopranos Charo Tris, Charo Picazo, Alina Furman, Mireia Dolç,
els barítons Joan Sebastià Colomer i Fernando Álvarez i el
contratenor Sergio Monsalve.
També hi haurà noves incorporacions, com les de Natasha
Tupin o Sara Bermúdez, que aniran oferint petites joies de la lírica al llarg de tots aquests dijous
on la fusió d'òpera i el comerç de
proximitat de la ciutat tornarà a
ser un gran reclam per als amants
d’aquest gènere musical.
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Guardons | Compte enrere per al dotzè Premi Dona i Esport

Des del passat dilluns 15, el jurat del Premi Dona i Esport ja està prenent les decisions per
veure qui s’endu les quatre categories d’aquesta dotzena edició. Es premiarà el millor club
esportiu, la millor esportista, el millor mitjà de comunicació i la promoció de l’esport femení.

A les portes de la glòria: el Polo
acaba quart a la Lliga Europea
» La Divisió d’Honor masculina es posa en marxa a l’Eduardo Dualde
» El primer equip femení rep la visita del Terrassa aquest diumenge
Pau Arriaga
PEDRALBES
A tocar de les medalles. El primer
equip masculí del Polo va acabar
en quarta posició la seva participació en la Lliga Europea (igualant el millor resultat històric de
l’entitat en aquesta competició)
en l’edició de 2019 d’aquesta cita,
disputada durant la Setmana
Santa a Eindhoven, i que va coronar els Waterloo Ducks.
Els de Carlos García Cuenca
van superar el Royal Léopold
en els vuitens de final (3-4) i l’Egara en la ronda de quarts (3-3,
en un enfrontament que es va resoldre als shoot-outs), però es van
quedar sense opcions de lluitar
pel títol diumenge passat després
de perdre contra el Rot Weiss de
Colònia (1-3), equip que perdria
la final. Els de Pedralbes tampoc
es penjarien el bronze, ja que van

Els de Pedralbes van igualar el seu millor resultat en la competició. Foto: EHL

caure contra el Mannheimer d’Alemanya (3-1) en la final de consolació, abans-d’ahir.
Així, d’ara en endavant només
hi ha un focus, la Divisió d’Honor,
que torna a posar-se en marxa
aquest cap de setmana. El conjunt
de García Cuenca rebrà la visita
del quart, el Júnior de Sant Cugat,
diumenge a un quart de dues del
migdia en el darrer partit a l’E-

duardo Dualde de la fase regular
de la temporada.

La lliga de Tercera Divisió torna
a estar en un
puny. La derrota
de l’UBAE el passat dissabte 13
a Andorra contra el Sant Julià (51) ha causat que els mamuts vegin com el Sala 5 Martorell l’atrapa i es col·loca líder gràcies al
goal average particular (els del
Baix Llobregat van guanyar en el
partit de la primera volta al pavelló de l’Illa per 1-3).
Això, però, no és una situació
definitiva, ja que falten quatre
jornades de lliga i una d’aques-

tes, la penúltima, serà un enfrontament directe a Martorell.
El conjunt verd, que va poder
gaudir d’uns dies de descans per
la Setmana Santa, ja ha tornat als
entrenaments per preparar
aquestes quatre finals en les quals
es jugarà el títol. Aquest dissabte a les sis de la tarda, els mamuts
rebran la visita de l’AECS l’Hospitalet (un conjunt que està salvat i que no té cap possibilitat d’arribar a la zona alta), mentre
que el primer cap de setmana del
mes que ve tornaran a gaudir d’una jornada de descans.

El Joventut es juga el seu
futur en els pròxims 4 partits

SUPER DIUMENGE
El partit del primer equip masculí,
però, serà el segon d’un super diumenge d’hoquei a Pedralbes. I és
que una estona abans, el sènior
femení de Fabri Demarchi ja
haurà jugat, a tres quarts d’11,
contra el CD Terrassa.

En marxa un Godó que ha
de mirar el cel més que mai

Des d’abans-d’ahir està
en marxa, a les instal·lacions del Reial Club de
Tennis Barcelona, la 67a
edició del trofeu Comte de Godó,
que en aquesta edició haurà d’estar més pendent de la pluja que
mai. I és que després de les pluges que han caigut de forma intermitent en els darrers dies, les
precipitacions podrien afectar
l’ordre dels partits durant els
pròxims dies.

L’UBAE perd a Andorra i veu
com el Sala 5 Martorell l’atrapa

Avui, si no hi ha cap contratemps, està previst que comenci
la seva defensa del títol el gran favorit, el manacorí Rafa Nadal, que
es veurà les cares contra l’argentí Leonardo Mayer.
La jornada d’ahir va servir
perquè comencessin el seu camí
els altres top 10 del moment que
són al campionat: Kei Nishikori,
Alexander Zverev, Dominic
Thiem i Stefanos Tsitsipas, a
banda de David Ferrer.

L’aturada per la Setmana Santa s’ha acabat i això significa
que el sènior femení
del Joventut de Marc Roset ha
d’afrontar les quatre jornades
que decidiran si l’equip segueix el
curs que ve a Copa Catalunya, si
ha de jugar-se la permanència en
la promoció o bé si ha d’afrontar
un descens amarg (aquesta darrera opció és la més improbable).
La competició, a més, entra
ara en un tram frenètic, i tots els
equips jugaran tres jornades en
poc més d’una setmana. El rep-

te més immediat per a les jugadores de Roset serà diumenge a
les sis de la tarda, quan l’equip visitarà la pista del CB Lleida.
Aprofitant la jornada festiva
del Primer de Maig, la Federació
Catalana de Bàsquet ha programat una altra jornada, l’avant penúltima, en la qual l’equip rebrà
la visita del Grup Barna a dos
quarts d’una del migdia, mentre
que el tercer i últim partit d’aquest tourmalet competitiu serà
el 5 de maig a tres quarts de sis
de la tarda, de nou al pavelló de
l’Illa, contra el Bencriada.
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| Sekiro: Shadows Die Twice
Un guerrer ha de rescatar al seu jove amo i venjar-se del seu etern enemic. Amb escenaris propis del
Japó feudal, Sekiro s’ha convertit en un fenomen a les xarxes socials per la seva elevada dificultat.

Famosos

No t’ho perdis

Operación Triunfo 2017 ha deixat grans noms d’artistes
que cada vegada són més mediàtics, i un d’ells és el
d’Alfred García. El cantant d’El Prat de Llobregat va
arrassar les nits de l’11 i el 12 d’abril a la Sala Barts de
Barcelona, on va fer sonar el seu rock. Les entrades per
a l’espectacle es van esgotar en menys de 15 minuts i es
van poder veure cues de fins a 16 hores per assistirhi. Alfred va presentar ‘1016’, el seu nou àlbum, el títol del qual fa referència al seu número de càsting
a ‘OT’. Alfred García -o simplement Alfred- ha estat
un dels concursants més icònics i seguits d’Operación Triunfo. Al seu bon resultat a l’acadèmia
s’hi va sumar la participació a Eurovisió 2018, amb
la seva amiga i companya d’escenaris, Amaia Romero. El mateix any, va fer de pregoner de la Festa
Major d’El Prat. Ara comença a fer-se un lloc al
complicat món musical, tal com demostra que
el seu nou àlbum hagi arribat a ‘disc d’or ‘ poc
temps després de llançar-se.

Cerveses entre punxes
Amb l’arribada de la primavera, cada vegada ve més de gust
aprofitar els vespres per prendre una cervesa i xerrar amb
els amics. Això és el que ofereix ‘Fridays Late’, una experiència única a la Casa de les Punxes de Barcelona. Cada darrer
divendres de mes, es podrà gaudir d’un escenari tan únic
com l’obra de Puig i Cadafalch per relaxar-se i desconnectar
de la rutina. El pròxim divendres 26 d’abril i el 31 de maig
són les dues últimes cites. A més, l’activitat inclou la visita a
l’exposició de l’edifici i, per descomptat, pujar a la terrassa
per veure de prop les punxes que donen li donen nom.

Llibres

La fitxa

?

A L F R E D

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

Concursar a Operación Triunfo 2017

També va ser representant d’Espanya a Eurovisió 2018

?

Actuar a la Sala Barts de Barcelona

QUÈ HA FET

Alfred va omplir la sala i es van veure grans cues

...

A LES XARXES

Teatre

G A R C Í A

Els seguidors es desfan en elogis pel concert

Alfred agraeix l’èxit i diu que aviat anunciarà noves dates

Música

Pelis i sèries

Història mundial de Catalunya
Borja de Riquer

Com els grecs
Josep Maria Mestres

El nus i altres mons
Xarim Aresté

Justo antes de Cristo
Pepón Montero i Juan Maidagán

Què ha aportat Catalunya al món?
Aquesta és la pregunta sobre la qual
gira aquest llibre, dirigit pel catedràtic
Borja de Riquer i escrit amb la col·laboració d’un centenar d’historiadors i experts. L’obra busca divulgar la història
catalana de forma rigorosa, amb l’objectiu d’analitzar el passat, entendre el
present i pensar en el futur del país.

Basada en ‘Greek’ d’Steven Berkoff, l’obra explora el mite grec d’Èdip, que narra la història d’un jove separat dels
seus pares i criat per una altra família.
Un endeví li revelarà que matarà el seu
pare i s’enamorarà de la seva mare, un
destí que sembla inevitable. L’obra està
ambientada en l’Anglaterra dels anys
80, en plena efervescència punk.

Amb referències a històries d’amor, la
primavera i els embolics de la vida,
Xarim Aresté presenta el seu nou
disc. Aquesta vegada hi afegeix nous
instruments, com la trompeta i el sintetitzador, i estils com el jazz i el funk.
Fins i tot s’ha atrevit amb el polèmic
‘autotune’, que sembla omnipresent a
la música actual.

La nova sèrie dels creadors de ‘Camera
Café’ transporta l’espectador a l’època
dels romans, amb una comèdia basada en l’humor absurd. El protagonista
és Mani Semproni Galba, interpretat
per Julián López. Aquest patrici, fill
d’un heroi de Roma, haurà d’entrar forçadament a l’exèrcit després d’un desafortunat accident amb un senador.
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Cultura
DIVENDRES 3 DE MAIG
19:30 El cicle Música en la intimitat arriba a la
seva fi amb un recital del Trio Fortuny, Pau Codina, Joel Bardolet i Marc Heredia. / Jardí dels
Tarongers de la Casa Bartomeu.

L’exconcursant d’OT Roi
Méndez aterra a Bikini
Demà 25 d’abril a les 21:00

PROPOSTES
Tallers

Un curs d’introducció
a la fotografia a Can Deu
Tots els dilluns a les 18:00

El professor Rodrigo Stocco s’encarrega, des de principis de mes, del taller anomenat Benvinguts/des a la fotografia. Cal portar la càmera. / Centre Cívic Can Deu.

TOTS ELS DIMARTS
11:30 Xarxes socials des de zero és el nom del curs
en el qual la professora Maria Martínez fa una
introducció a les xarxes socials per treure’ls
el màxim profit per a la nostra vida diària. /
Centre Cívic Can Deu.
El gallec Roi Méndez, sorgit de l’edició
de 2017 del concurs Operación Triunfo, arriba al districte per oferir un
concert de la seva gira Insuficiente Tour.
/ Sala Bikini.

TOTS ELS DIMECRES
11:00 Amanda Hernández és l’encarregada de
coordinar el curs L'art de l'antiga Roma, una
repassada per l’art, des de l’època de la república fins a la de la caiguda de l’Imperi. /
Centre Cívic Can Deu.

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.

FINS AL 30 D’ABRIL
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà
visitar la mostra Murals divins, que es va posar en marxa coincidint amb la reobertura de
la capella de Sant Miquel. / Museu Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes.

Infantil

Continua en marxa un
taller de dibuix per a nens
Tots els dijous a les 17:30

Marina Tsartsara continua sent la responsable de totes les sessions del taller de dibuix. / Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

Esports
DISSABTE 27 D’ABRIL
18:00 Partit de futbol sala corresponent a la vinti-setena jornada del grup 2 de Tercera Divisió entre el les Corts UBAE i l’AECS L’Hospitalet.
/ Pavelló de l’Illa.

Penúltim partit del curs a
casa: Joventut - Bencriada
Diumenge 5 de maig a les 17:45

DISSABTE 27 D’ABRIL
11:00 Una de les darreres propostes infantils
d’aquest mes serà BiblioLab: El rei dels Escornabots, que forma part del cicle Lletra petita - Tallers de descoberta. / Biblioteca Montserrat Abelló.

TOTS ELS DIVENDRES
11:30 Continua en marxa el curs Jocs sensorials
per a nadons (de 2 a 13 mesos), coordinat per
Amàlia Rivero. / Centre Cívic Josep Maria Trias
i Peitx.

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