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ERC arriba a les eleccions
com a favorita; els comuns
amb una llista desdibuixada

Ernest Maragall:
“Impulsarem un pla de millora
dels parcs de les Corts”
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Pedralbes és el barri on VOX va
treure millors resultats el 28-A
El partit d’extrema dreta va aconseguir-hi el 9,5% dels suports en les eleccions generals de fa dues setmanes pàg 14
pàg 10

RECONEIXEMENT pàg 8

L’Eix Comercial
Sants-Les Corts rebrà
la Medalla d’Honor
JA HA DECLARAT pàg 8

El districte de les roses
Les Corts acull el 19è Concurs Internacional de Roses Noves

Identificat el ciclista que
va ferir greument un nen
ESPORTS pàg 22

El Polo vol revalidar el seu
títol de lliga a Terrassa
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El moment d’Esquerra?
» ERC afronta el 26-M a Barcelona amb les enquestes a favor i l’impuls del resultat de les generals
» Els comuns hi arriben desdibuixats, Valls desinflat, JxCAT resistint i el PSC recuperant la moral
Arnau Nadeu
BARCELONA
Qualsevol titular sobre què passarà a les eleccions municipals del
26 de maig a Barcelona necessita un interrogant. Perquè una
suma de dubtes no fa una certesa. I de certeses, aquest cop, n’hi
ha ben poques. Per no dir cap.
Tots els partits ho tenen clar.
Tant, que fins i tot el favorit a les
enquestes, Ernest Maragall (ERC),
es resisteix a acceptar aquesta
etiqueta. “Si ens creiem les enquestes, segur que perdo”, deia fa
uns mesos en una entrevista amb
aquesta publicació, afegint que, si
vol convertir les expectatives en resultats electorals, s’ho haurà de
guanyar “a pols”.
El cert, però, és que Esquerra
no només arriba al 26-M amb les
enquestes a favor, sinó també
amb l’impuls de l’històric resultat
que va treure a les recents eleccions
generals. Les municipals tenen
una lògica pròpia, d’acord. Però els
resultats dels republicans el 28 d’abril, quan van ser la primera força a Barcelona per 2.733 vots de diferència sobre el PSC, confirmen

2.733

vots de diferència van
fer possible la victòria
d’ERC per davant del
PSC a la ciutat el 28-A

que la música sona bé: victòria en
38 dels 73 barris i en 5 dels 10 districtes. “La ciutadania va parlar
clar. És hora que això es confirmi,
però no es traslladi només a un
crit, sinó també a un projecte de
màxima ambició republicana”,
demana Maragall. ERC aspira a
entrar al club dels grans partits que

El candidat d’ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall (esquerra), durant la celebració dels resultats electorals el 28-A. Foto: ACN/Elisenda Rosanas

han aconseguit l’alcaldia de Barcelona i l’independentisme es juga
tenir o no la capital del país.

QUEDA EFECTE COLAU?
Que això passi dependrà, en gran
part, del resultat que acabi aconseguint Ada Colau. L’alcaldessa
arriba a la cita després del retrocés
del 28-A –els comuns només van
guanyar en dos barris– i amb una
llista desdibuixada, on no hi ha ni
Gerardo Pisarello ni Jaume Asens
(han anat al Congrés), però tampoc Laia Ortiz, Josep Maria Montaner, Agustí Colom, Mercedes
Vidal o Gala Pin –bé, la regidora de
Ciutat Vella sí que hi és, però en
una posició simbòlica (37)–.
Però sobretot Colau arriba al
26-M amb un balanç de mandat
agredolç –vegis la situació de
l’habitatge o la seguretat– i amb
força complicitats erosionades,
especialment amb la resta de partits i amb el sector privat. Caldrà
veure si es conserva –i en quina
mesura– l’efecte Colau del 2015 i

com afronten els comuns aquesta recta final de campanya, més
enllà dels controvertits vídeos de
l’alcaldessa a Youtube.

“ELS SOCIALISTES HEM TORNAT”
Qui confia en un retrocés dels comuns i en recuperar posicions –i
fins i tot donar la sorpresa– és el
PSC. Els bons resultats que va
aconseguir a les generals a Barcelona, on es va disputar la victòria
global amb ERC i va imposar-se en
29 barris i 5 districtes, han injectat
una bona dosi de moral a les seves
files. “Els socialistes hem tornat”,
exclamava poc després del 28-A
Jaume Collboni, que ha organitzat
la campanya de les municipals
com una segona volta de les generals. La marca torna a vendre i el
vell feu socialista, Nou Barris, ha
tornat a ser íntegrament vermell a
les generals. Ingredients suficients,
argumenten des del partit, per fer
un bon resultat el 26-M.
On no hi ha tanta eufòria és a la
seu de campanya de Manuel Valls

als Jardinets de Gràcia. L’exprimer
ministre francès, que va arribar
amb grandeura Barcelona i des de
certes esferes ja se’l feia alcalde,
sembla haver-se anat desinflant a
mesura que avançaven les setmanes. Els discrets resultats de Ciutadans a la ciutat el 28-A no són
precisament un bon auguri.
JxCAT REIVINDICA LA GESTIÓ
Qui sembla que tampoc ho té fàcil és Junts per Catalunya. La
candidatura de Joaquim Forn i
Elsa Artadi no apareix al capdavant de les enquestes, però els resultats que el partit va aconseguir
el 28 d’abril a la ciutat són similars als dels comicis espanyols
del 2016. Amb tot, han resistit i esperen recuperar posicions fent
bandera de la seva experiència de
gestió. “El 26 de maig la qüestió ja
no serà com aturar l’extrema dreta espanyola, sinó quina proposta política garanteix el canvi a Barcelona per construir la gran capital que volem”, defensen.

Menys aspiracions tenen al
PP. Després de la desfeta a les eleccions generals, sembla que els
populars es donaran per satisfets
si aconsegueixen obtenir representació municipal i no quedar

Colau ha perdut Asens,
Pisarello, Montaner,
Ortiz, Colom, Vidal i
Pin, que va al número 37
fora del plenari. Al partit confien
que l’aposta –no exempta de debat– per Josep Bou els permeti
salvar els mobles.
I per últim caldrà veure quin
resultat treuen la CUP –amb una
massa de votants sempre fidel– i
Barcelona és capital-Primàries,
amb un Jordi Graupera que podria
entrar al consistori. Qui sembla que
es quedarà fora, almenys atenintnos al 28-A, és VOX. Només va
arribar a un 3,41% dels vots.
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Els semàfors

Tribuna

És l’hora de Barcelona
per Ernest Maragall, candidat d’ERC a l’alcaldia

Eix Sants-Les Corts

Barcelona demana ser governada! És i viva només si la ciutadania i l’economia 0: la Barcelona de la llibertat i la demourgent definir un projecte clar, impulsat pivoten sobre el coneixement. Els veïns de cràcia. La Barcelona que és exemple de
per un equip solvent. La ciutat ens exigeix Barcelona mereixem viure en una ciutat convivència i de combat, de dignitat i d’esposar la ciutadania al centre i alhora li- sostenible i encarada cap al futur. Per això perança. La Barcelona que lluitarà inderar, des de la capital del país, el procés no només creiem que cal potenciar una cansablement i sense ambigüitats contra
d’emancipació republicana de Catalu- mobilitat segura, neta i econòmica, sinó la injustícia que suposa tenir presos ponya. Hem de ser pioners a l’hora d’abor- que hem d’anar més enllà i promoure la lítics i exiliats.
dar els grans debats globals i plantejar so- generació d’energia local o una estratègia
Un dels principals reptes que ens
lucions per a les realitats concretes de cada de residu zero.
plantegem a les Corts és millorar la quaun dels barris de la ciutat.
Barcelona ha de ser una capital que en- litat de l’espai públic i especialment de les
Barcelona necessita afrontar la reali- capçali les grans lluites globals, recuperant zones verdes del districte. Volem fer
tat amb bon govern i feina ben feta, però i potenciant el nostre paper internacional, efectiva l’obertura del recinte del Futbol
no n’hi ha prou amb dir-ho o prometre- però sobretot ha de ser la capital que li- Club Barcelona al barri i apostarem per
ho, sinó que cal arremangarla presència d’agents cívics als
se per fer-ho possible. Volem
parcs i jardins. Finalment,
donar resposta a les necessi- Volem ampliar la xarxa d’Escoles Bressol impulsarem un pla de mantats dels ciutadans. Per això la
teniment i millora dels parcs
ciutat mereix un govern com- a l’edifici de Can Rosés, mentre que a Sant de les Corts perquè tothom
promès amb l’equitat, que
gaudir dels espais verds
Ramon farem més equipaments socials pugui
afronti amb valentia el prodel districte.
blema de l’habitatge, que vetA nivell urbanístic, galli perquè els joves puguin viure i treba- deri la lluita per la llibertat, la democrà- rantirem la finalització del procés de la Collar dignament i que lluiti, alhora, contra cia, la solidaritat i els drets civils. En lònia Castells en un termini màxim de 8
els problemes de convivència i la sensa- aquests moments, en els quals afloren de anys amb la construcció d’habitatge púció d’inseguretat. Un govern, també, que nou els vells extremismes i observem, atò- blic per als veïns i veïnes de les Corts, l’afaci una gestió integral del fenomen turístic nits, l’erosió de la democràcia d’un Estat dequació de l’espai verd i el reallotjament
per tal de distribuir-ne millor els costos i espanyol que ha atacat les institucions i de les veïnes i veïns afectats. També trebeneficis a tota la ciutat. Un govern, en de- els ciutadans del nostre país, Barcelona ha ballarem amb veïns altres ferides oberfinitiva, que socialitzi els èxits que Bar- de ser un baluard contra el feixisme i les tes al barri, com l’espai de Can Capellacelona genera dia rere dia.
injustícies. Ens cal construir la capital de nets o l’anomenat PERI Danubi.
I volem fer-ho partint de l’educació i la República Catalana. Per això estem disTambé volem ampliar la xarxa d’Esla cultura com a pal de paller des d’on tot posats a liderar grans acords transversals coles Bressol a l’edifici de Can Rosés i
comença, és a dir, com a eines d’empo- amb el compromís d’unitat d’acció inde- al barri de Sant Ramon i ampliarem la
derament de la ciutadania. És en l’edu- pendentista per la República, ja que la nos- xarxa d’equipaments socials amb l’imcació i la cultura on s’amaguen totes les tra Barcelona és la del 15-M, la del 8 de puls de la construcció d’una Llar-Resirespostes del futur, ja que Barcelona serà març, la del “Welcome refugees” i, evi- dència de Persones amb Discapacitat,
una ciutat més oberta, inclusiva, creativa dentment, també la del 20-S, l’1-0 i el 3- entre altres equipaments.

El Ple de l’Ajuntament del 3 de maig va
aprovar l’entrega de la Medalla d’Honor de la ciutat a Sants-Les Corts Eix
Comercial per la seva tasca de promoció del comerç de proximitat i a favor
de la cohesió social dels barris.
pàgina 8

Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana va aconseguir localitzar fa pocs dies el ciclista que el 30 de
març va atropellar una dona i el seu fill
quan baixaven de l’autobús. El nen va
quedar ferit greument però l’home es va
fugar. Dilluns va haver de declarar.
pàgina 8

Ajuntament

Un grup de veïns han denunciat que el
nou parc Europa-Anglesola que ha dissenyat l’Ajuntament té un 70% de paviment quan el mateix consistori havia
parlat d’una nova zona verda. Els veïns
demanen que es torni a dissenyar.
pàgina 8

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@XaviRossinyol
Xifres, no rumors:
400.000 sirians que
van arribar a Alemanya
fugint de la guerra civil al seu país ja
estan treballant i cotitzant a la Seguretat Social. No només era una obligació humanitària, sinó que era també una aposta pel desenvolupament
econòmic.

@gabrielrufian
Si no estás prevenido
ante los medios de comunicación te harán
odiar una referencia a Raúl Romeva junto a la placa de Mauthausen que inaguró hace un año, y olvidar una medalla y pensión vitalicia a Martin Villa
y Billy el Niño junto a un pleno del Congreso.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Àlex Suárez (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas
(Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), San-
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@miquelstrubell
Arrimadas diu que Puigdemont ha tret la veu
als constitucionalistes.
Sobta, tenint en compte que el ‘cop
d'Estat’ que ells denuncien va ser un referèndum per donar veu a tots els catalans -i que Ciudadanos va elogiar la
tasca d'aquells que ens van voler fer callar amb porres-.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
El mayor problema de
Podemos para que el
PSOE le meta en el Gobierno no son las presiones del mundo económico, sino que Sánchez no
tiene incentivos para resistirlas. UP no
suma para la absoluta y te ata a ERC. Un
precio demasiado alto de inicio cuando puedes ser investido sin pagarlo.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
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Safata d’entrada
Les millors

perles

n avió rus s’incendia, deixant més de 40 morts. Segons apunten les primeres informacions, l’aparell hauria patit la descàrrega d’un raig que va provocar l’incendi. En l’aterratge forçós,
es va estendre el foc. Encara s’han d’investigar les caixes negres que
contenen els detalls del que va passar.

U

n el darrer episodi de Joc de Trons va aparèixer un got de
cafè típic de la cadena ‘Starbucks’. El recipient estava sobre
la taula en una reunió entre dos dels personatges principals, Daenerys Targaryen i Jon Snow. Encara no se sap si es tracta d’un gran error o d’una campanya de màrqueting.

E

iggo Mortensen ataca Vox titllant-los d’“ignorants i neofeixistes” en una carta a El País. L’actor va saltar a la fama del cinema
mundial interpretant Aragorn a la trilogia del Senyor dels
Anells. El Rei de Gondor va ser utilitzat pels d’Abascal en la campanya electoral del 28-A, fet que ha criticat durament Mortensen.

V

olores Delgado, ministra de Justícia, abandona un homenatge a les víctimes espanyoles del nazisme després
que es recordessin els presos polítics del procés. Gemma
Domènech, directora de Memòria Democràtica de la Generalitat, va recordar-los a l’acte, fet que va indignar Delgado.

D

l ‘Primo de Zumosol’ assegura que va patir assetjament escolar
durant la seva adolescència. Sergio Medialdea, que als anys 90
va donar vida al personatge de l’anunci de sucs i es va convertir en símbol contra l’ assetjament, va explicar a La Sexta que fins i
tot va pensar en el suïcidi després del seu malson personal.

E

El + llegit
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1

ERC conquereix les Corts

2

La participació del 28-A
a les Corts es dispara

3

Presenten el futur monument
de la presó de dones de les Corts

4

La Caldera celebrarà una
jornada de dansa inclusiva

5

L’eix Sants-Les Corts es prepara
per a la Mostra de Galileu

Cuixart

Instal·lats en la mentida

per David Rabadà

per Jordi Lleal

Una societat que vota amb emocions, prejudicis i por s’estavella,
però una societat que vota amb
coneixements, criteri i valentia
millora. Doncs el judici als presos
catalans intenta fer tot el contrari,
que la por ho intoxiqui tot per tal
que ser lliure no vulgui dir ser
amo del teu interior -en paraules
de Cuixart en el llibre Tres Dies a
la Presó-. La crisi catalana no es
solucionarà mentre el govern dediqui la quarta part dels seus ingressos a pagar un deute oblidant
el nucli d’una democràcia sana i
crítica. El gran problema que hi ha
ara és que Podemos es vol acostar
al PSOE, el PSOE a Ciutadans,
Ciutadans al PP, i el PP a VOX. I
en tot això Marchena, qui havia de
controlar el judici “por detrás” ara
ho fa “por delante”. Òbviament
les urnes de l’1 d’Octubre han fet
trontollar l’Estat i han evidenciat
la seva poca solidesa democràtica.
La presó preventiva ha estat una
perversió absoluta del principi de
dret. Es jutgen uns líders socials,
no pels seus programes electorals,
sinó per encarar-se pacíficament
a la violència d’un Estat. I això
que el Tribunal Suprem va dir que
utilitzar la desobediència civil per
defensar els drets fonamentals és
un senyal d’una democràcia consolidada. Podem deixar les emocions de banda i posar-nos pragmàtics. En aquest sentit el millor
regal que li podem fer a aquest
Estat és l’exemple del pacifisme, la
lògica i la fermesa. Ara és quan
s’ha donat a conèixer millor l’Estat, i no pas a favor de la democràcia, sinó retorçant les lleis en
pro del seu absolutisme. La veritat vol poques paraules, la mentida mai no en té prou.

En el món de la política, és usual recórrer a la mentida per presentar arguments en contra
dels contraris o a favor dels propis. El sidral que s’ha produït
per la resolució dels jutjats
núm. 9 i 21 de Madrid ha desfermat un seguit de declaracions de disconformitat per
part dels partits unionistes. És
el cas de Pablo Casado, assegurant que presentarà un recurs davant del Tribunal Constitucional i al·legant: la democràcia espanyola no es mereix
aquest escarni. Un pròfug de la
justícia no pot representar al
país. A qui vol trencar Espanya,
no és admissible que la pugui
representar i que a més, els espanyols li paguin el sou.
Andrea Levy explica que si
Carles Puigdemont viu a Waterloo, que es presenti per aquesta
ciutat. Quina mala memòria, no
recorda que la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo no viu a
Barcelona i es va presentar a les

eleccions generals per aquesta
circumscripció.
Inés Arrimadas declara en
el seu to de burleta habitual:
Som tan demòcrates que respectem les decisions judicials i
vivim en un país tan democràtic que permetem que algú que
ha donat un cop d’Estat es presenti a les eleccions.
U.- Ha quedat demostrat
mantes vegades que no són fugits de la justícia, perquè es van
presentar davant de la d’Alemanya, Bèlgica i Escòcia.
Dos.- Els diputats del Parlament Europeu ho són en representació dels seus electors,
no dels estats europeus.
Tres.- El Parlament Europeu
els paga sou i despeses.
Quatre.- En jurisprudència,
hi ha la figura de la ‘presumpció d’innocència’ per la que
mentre no hi ha sentència ferma, no es pot inculpar a ningú.
Són una colla de mentiders
compulsius. No tenen remei!

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

#ElQuadreDelRei

@tortondo: Nos ha costado a escote
80.000€, pero hay que reconocer que el
cuadro refleja perfectamente nuestra Monarquía: un tío sentado, sin hacer nada.

#MalsonEuropeu

@danisenabre: El estilo no te asegura
Champions pero te asegura caer con estilo. Cuando caes como hoy: ¿qué te
queda?

#AniversariMauthausen

@martaroqueta: “A Mauthausen no s’hi
va a fer política”. Com si fer un homenatge
a les víctimes del nazisme no fos una declaració política contra el feixisme.
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Política | El CDR irromp en un acte de la CUP

15 de maig del 2019

Membres del CDR de les Corts van irrompre dissabte passat en un acte que la CUP estava fent
a la plaça de la Concòrdia per reclamar-los la proclamació de la independència. Els membres
del CDR duien una pancarta amb el missatge ‘La independència no es negocia, es ratifica’.

Sants-Les Corts Eix Comercial
rebrà la Medalla d’Honor
» L’Ajuntament destaca la promoció del comerç local de l’entitat
» L’ACTAC també la rebrà per la seva feina a favor de la cultura de base
GUARDONS4El Ple de l’Ajuntament del passat 3 de maig va
servir per aprovar les Medalles
d’Honor de Barcelona d’aquest
2019. Pel que fa a les Corts, les
medalles seran per a Sants-Les
Corts Eix Comercial i per l’Associació de les Companyies de Teatre de l’Auditori de les Corts
(ACTAC).
En el cas de l’eix comercial, el
guardó destaca la seva tasca de
“promoció del comerç de proximitat i a favor de la cohesió social dels barris”. Sants-Les Corts
es va constituir l’any 2005 i reuneix els comerciants dels carrers
Galileu, Vallespir, Joan Güell i el
seu entorn. L’entitat té com a objectiu potenciar el comerç de
proximitat, la relació del comerç
amb la població, amb el territori i amb les diverses administracions públiques. Al mateix temps,
també procura proporcionar als
comerços associats tots els avantatges comuns, com ara bonifi-

Identificat el ciclista que va
atropellar una mare i el seu fill

SUCCESSOS4La Guàrdia Urbana ha aconseguit identificar i
imputar el ciclista que fa un
mes i mig va atropellar una
mare i el seu fill a la Diagonal, a
l’altura del Palau de Pedralbes,
quan baixaven d’un autobús.
Durant aquest mes i mig la
Guàrdia Urbana ha estat analitzant les diferents informacions que els testimonis dels
fets van anar aportant, cosa que
finalment va permetre conèixer
la identitat de l’home. Aquest dilluns, tal com ha informat La

Vanguardia, va ser citat a declarar a les dependències de la
policia municipal de trànsit de
la Zona Franca com a investigat.
Després de la declaració l’home
va quedar en llibertat acusat
d’un delicte contra la seguretat
viària i un altre d’omissió del
deure de socors.
Durant aquest mes i mig, el
nen, que anava a coll de la seva
mare quan van ser atropellats,
ha evolucionat favorablement
després que patís un traumatisme cranial greu.

Sants-Les Corts organitza diferents mostres cada any. Foto: Barcelona Comerç

cacions en tributs, formació a
cost zero, il·luminació nadalenca, promocions que dinamitzin
les compres...
En declaracions a Línia Les
Corts, el president de l’eix, Josep
Escofet, afirma que el guardó “és
un reconeixement a la tasca de
l’eix” i destaca el fet que la medalla tingui el suport de tots els
partits. “Fa que ens sentim més
acompanyats en un moment que

no és fàcil per al comerç, ja que
nosaltres no fem les coses per
guanyar guardons però estem
contents que se’ns reconegui”,
afegeix Escofet.
Pel que fa a l’ACTAC, la Medalla d’Honor li reconeix “la
seva tasca associativa en favor de
l’impuls de la cultura de base, la
vertebració de la societat civil i
l’enriquiment de l’oferta teatral
de la ciutat”.

La Guàrdia Urbana buscava l’home des del 30 de març. Foto: Arxiu

El parc de la discòrdia

URBANISME4El nou parc que
ha de servir per acabar de tancar
el pla urbanístic Europa-Anglesola, i que es construirà a l’àrea
que formen els carrers de Numància, de Can Segalar, d’Anglesola i del Doctor Ibáñez no
convenç els veïns.
De fet, l’Associació de Veïns de
Les Corts i el Grup de Treball per
la Pacificació de la plaça de la Concòrdia van presentar el 3 de maig
una petició a l’Ajuntament on
denuncien que “un 70% de l’espai

verd serà pavimentat”, cosa que,
asseguren, contradiu el Pla del
Verd i la Biodiversitat Barcelona
2020. Els veïns consideren que el
nou parc hauria de ser majoritàriament verd però denuncien que
l’Ajuntament ja ha licitat les obres
del projecte tal com està dissenyat ara. Aquest disseny contempla un parc amb diferents desnivells, per això l’Ajuntament ha
apostat per pavimentar gran part
del parc. Els veïns, però, afegeixen
que es podria fer molta més zona

verda “perquè el solar, tal com es
pot veure ara, és planer i no cal fer
desnivells”.
Per últim, les dues entitats
també denuncien “la inexistència d’un procés participatiu amb
l’excusa que es tracta d’un projecte elaborat feia uns anys però
que no s’havia executat”, cosa
que els hauria permès fer aportacions. Per tot plegat, demanen
que el projecte s’aturi i es reformuli per tal que el parc tingui
més superfície verda.
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El Parc Cervantes es converteix
en l’epicentre mundial de la rosa
CONCURS4El roserar del parc
Cervantes es va tornar a convertir aquest passat cap de setmana en l’escenari del Concurs Internacional de Roses
Noves, que va celebrar la seva
19a edició. Al llarg d’aquests
tres dies, també gràcies al bon
temps que va fer, el parc es va
omplir de gent amb ganes de
veure les múltiples varietats
de roses, que van permetre
gaudir d’un paisatge magnífic.
El jurat del concurs va premiar la rosa MR-761-FLO amb
el premi Especial Barcelona,
mentre que el Premi Rosa Ciutadana, atorgat per votació popular, ha estat per a la Rosa KO
08/2288-05. La primera rosa
era d’orgien francès i estava
sota la cura de Michèle Richardier, mentre que la segona
era del viver alemany d’Hamburg Kordes Rosen.
14.000 VISITATS
Un any més el certamen va ser
tot un èxit i va reunir més de
14.000 visitants, 6.425 dels
quals van participar en la votació de la Rosa Ciutadana. El
concurs va comptar amb la
participació de 24 obtentors de
nou països, que van presentar
un total de 95 varietats de roses

Les Corts

15 de maig del 2019

La Biblioteca Montserrat
Abelló s’omple de poesia

CULTURA4La Biblioteca Montserrat Abelló està celebrant
aquests dies la Setmana de la
Poesia amb un programa, organitzat pel Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, que proposa un recorregut
per l’obra de poetes catalans a
través de la veu de diferents
cantautors.
El tret de sortida va tenir lloc
dilluns a les sis de la tarda i va
tenir com a protagonista Salvador Espriu. La sessió va consistir en la projecció de poemes
recitats per diferents cantautors
i també va comptar amb la presència de l’escriptor Gonzalo

Hermo, que va ser l’encarregat
de recitar diferents poemes.
La segona sessió es va fer
ahir al matí i el protagonista va
ser Joan Brossa. La sessió va estar comentada per Glòria Bordons i va permetre fer un recorregut a través d’aquesta gran figura de les lletres catalanes del
segle XX.
Avui la figura escollida per
seguir amb la Setmana de la Poesia és la de Miquel Martí i
Pol. L’acte se celebrarà a les sis
de la tarda. Per últim, demà es
tancarà el cicle de quatre dies
amb un recorregut per l’obra de
Joan-Salvat Papasseit.

El parc Cervantes es va omplir de gent. Foto: Ajuntament

noves a concurs, 15 més que
l’any passat. Pel que fa al jurat,

95

varietats de roses es
van presentar per part
dels obtentors que van
participar en el concurs

va estar format per 80 experts
del món roserista i va premiar
les roses en funció del seu vigor,

Òmnium les Corts va
col·locar un any més una
carpa de venda de llibres
per Sant Jordi. Un altre any
la nostra carpa, com la
resta del país, va quedar tenyida pel groc reivindicatiu. A la nostra paradeta
d’enguany, tot i les inclemències del temps a les
primeres hores del matí, hi
va lluir el to groc.
Vam vendre llibres, un
munt de flors grogues i vam
participar en el rebuig a la
repressió que es va respirar
durant la diada. Aquest any
a les Corts la nostra parada
va recordar els presos polítics per, com en la resta del
país, reclamar-ne la llibertat.
Vam voler, amb l’ajuda dels
voluntaris d’Òmnium Cultural, viure una diada amb
empenta i alegria per contrarestar un procés judicial
vergonyós i vèncer la re-

desenvolupament, fullatge, fragància, resistència a les plagues, persistència o interès de
la flor i la novetat, entre altres.
Totes les varietats havien estat
creades a partir d’encreuaments
de varietats ja existents.
El concurs se celebra cada
any coincidint amb la primera
floració de les roses i assenyala, segons el criteri d’un jurat
internacional de prestigi, les
millors noves creacions de la
mà dels cultivadors de roses
d’arreu del món.

L’escriptor Gonzalo Hermo, en l’acte de dilluns. Foto: Twitter (@HermoGonzalo)

Diada de Sant Jordi 2019:
un groc més viu que mai

pressió. Hem de lamentar,
com l’any passat, que
aquest any no vam poder
gaudir de la Diada ‘com
sempre’. Així i tot, la vam celebrar amb dolor, ràbia i
amb esperit de combat.
A la nostra parada van
tenir molt bona acollida els
llibres de no-ficció dels
nostres polítics i, especialment, d’autors que no podien signar. Van destacar
uns noms per sobre d’altres, com el d’Oriol Junqueras, gràcies a ‘Contes des
de la presó’ (Ara Llibres), i
el del nostre president
Jordi Cuixart, amb Gemma
Nierga, gràcies a ‘Tres dies
a la presó’ (Rosa dels Vents).
Així, podem dir que els llibres dels presos polítics
van arrasar en plena campanya electoral per a les
eleccions generals espanyoles del 28 d’abril.

Tot i la crispació política
alimentada per a la campanya electoral i el judici en
curs del Tribunal Suprem,
Sant Jordi va ser un dia en
què la convivència es va imposar amb una naturalitat
admirable. Com tots els altres anys, els passants van
buscar el llibre just per a
cada persona estimada i van
comprar roses pel qui no
l’espera o pel que fa a veure
que és la primera vegada.
Vam fer com si sempre
aquest fos el país de Sant
Jordi, amb un civisme que
s’encomana. Vam actuar
com si tots fóssim uns grans
consumidors de cultura, un
país en marxa i eixerit on
tothom és especial i privilegiat. Els turistes no coneixen la realitat i observaven
incrèduls l’espectacle, potser pensant que la Catalunya de cada dia és així.

Nosaltres sabem que no,
però podem dir que les flors
i la cultura ens permeten
semblar millors. Almenys,
un dia a l’any. Reivindiquem
aquest esperit imbatible de
Sant Jordi per cadascun dels
dies de l’any. Més cultura i
tolerància arreu i per tothom. Només així avançarem
per guanyar més llibertat i
respecte.
Un cop més volem agrair
la col·laboració d’Abacus i

d’El Gat Pelut per les facilitats que ens van donar per
la venda de llibres i pels seus
consells en la tria del material. També cal agrair l’esforç
del nostre exèrcit clandestí
elaborador de llaços, pins,
arracades, roses i polseres
tot de color grog: voluntàries que dediquen gran part
del seu temps a manufacturar aquestes peces imprescindibles pel recapte solidari
destinat als presos polítics.

Barris al dia

15 anys de CIM
15 de maig del 2019
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» 70 intèrprets de tretze països opten a guanyar el Concurs Internacional de Música de les Corts 2019
» El 22 i 23 de maig es fan les semifinals al centre cívic Can Deu i el 25 de maig la final a l’Auditori AXA

4”Ser músic significa fer un gran
sacrifici: moltes hores de treball, dedicació i estudi... Tot i així, és segurament el sacrifici més bonic que
hauré fet en la meva vida”. L’Elisabet Franch és l’actual flauta principal de la Tianjin Symphony Orchestra a la Xina. Aquesta catalana
va ser la guanyadora de l’onzena
edició del Concurs Internacional de
Música de les Corts (CIM) el 2015.
Un concurs que enguany arriba a
la quinzena edició i que “s’ha convertit en una de les referències
culturals de la ciutat, un trampolí
important perquè joves músics
puguin donar-se a conèixer i impulsar la seva carrera”, afegeix José
Enrique Bagaría, membre del jurat.
El Concurs Internacional de
Música de les Corts està organitzat
conjuntament per l’Ajuntament
de Barcelona (Districte de les Corts),
el Centre d’Estudis Musicals A Tempo i l’Associació Per l’Altre Cor Cremat-Ajut al Quart Món. Des del Districte s’aposta per consolidar la
trajectòria d’aquest certamen, nascut en un territori amb molt dinamisme en la vida cultural i, en especial, en la música.
Enguany seran setanta intèrprets, de tretze països diferents, que
participaran des del pròxim 20 de
maig a les diferents fases de selecció amb la vista posada a l’escenari de l’AXA, on el dissabte 25 de
maig se celebrarà la gran final. La
soprano Sara Blanch recorda que
a la primera fase del concurs li va

Els 70 intèrprets

d’enguany venen de
13 països diferents

tocar fer l’audició a les 9 h del
matí. “No són les hores més idònies
per cantar! Per a poder-me preparar bé a les 7 h vaig començar a vocalitzar a casa. Com imagineu, no
va agradar gaire al veïnat i van començar a donar cops a terra per a
fer-me callar. No sé com em vaig
atrevir a cantar a plena veu a aquelles hores, però per a mi era més important el concurs!”. L’atreviment li
va valer la pena, i dies després
s’alçava amb el primer premi de la
novena edició del CIM (2013). Ara
trepitja escenaris nacionals i internacionals i actualment està a Torí
(Itàlia) participant en l’obra L'Italiana
in Algeri de Rossini.
Per la seva part, i amb només
21 anys, el baríton Carles Pachón va
enlluernar al públic i jurat de l’AXA
al 2016. A partir d’aleshores ha
debutat al Teatro de la Zarzuela de

El Concurs Internacional de Música de les Corts és tot un clàssic. Fotos: Districte

Madrid, a l’Auditori de Barcelona o
al Gran Teatre del Liceu. “Rebre el
reconeixement a la feina feta en un
concurs és un gran què, ja que t’obre portes i t’aporta noves oportunitats. Al CIM hi vaig conèixer representants, programadors i cantants que han canviat el rumb de
la meva trajectòria professional, on
hi han deixat empremta”, confessa
Pachón.
A l’altra banda de l’escenari hi
ha Ricardo Estrada, secretari del jurat, que explica que “el Concurs és
una experiència d’enfrontar-se a un
tribunal, el que implica enfrontarte a tu mateix, ja que l’adrenalina
que generes és molt més alta que
quan es fa un concert”.

INICIS INTERNACIONALS
El Concurs, ja consolidat en el panorama de la clàssica, va néixer ara
fa 15 anys a l’antic centre cívic
Riera Blanca (actual Josep Mª Trias
i Peitx) com un cicle-concurs de
música clàssica per donar sortida
a joves intèrprets. La Silvia Chocrón,
una de les artífexs del projecte i directora de l’escola de música Atempo, recorda: “Des del principi vam
pensar en gran, en què fos internacional. La gent reia, però nosaltres teníem clar que havíem de ferho així: pensar en gran i començar
en petit”.
La Mercè de la Torre, l’altra
“mare” del projecte i responsable
de l’Associació Per l’altre Cor cremat-Ajut al quart món, afegeix

que hi ha tres elements fonamentals que donen valor i han portat al
CIM a on és ara: “L’aposta internacional que es va fer des de l’inici; la
importància de mantenir viu un
projecte durant tant de temps; i, finalment, la gran vàlua dels i les intèrprets novells que es presenten,
alguns dels quals tenen avui en dia
ressò mundial”.
I és que el Concurs compta
amb premis econòmics, però també amb la participació a diferents
concerts de la ciutat, així com l’enregistrament d’un disc. “Gràcies al
certamen vaig poder gravar el meu
primer disc Gypsy Airs (Solfa Recordings, 2015). Poc després del seu
llançament va rebre dues medalles
d’or als Global Music Awards de Califòrnia i el premi Best Classical Album als Akademia Awards de Los
Angeles”, explica l’Elisabet Franch.
Per a la Sara Blanch, en canvi, el gran
premi va ser participar en el concert
de Festa Major de les Corts: “Fer el
concert a l’AXA va representar preparar-me un programa de concert
sencer en un auditori on es canta de
meravella i davant d’un públic
nombrós. És una cita que vaig preparar amb molta il·lusió i vaig gaudir moltíssim! Si pogués, repetiria
l’experiència!”.
MEMBRES DEL JURAT
Per arribar fins aquí, els intèrprets
s’enfronten a un jurat professional
conformat per perfils molt diversos.
El secretari del jurat, Ricardo Es-

trada, comenta: “Sempre hi ha dos
prismes: la base tècnica i mecànica per una banda, i com transmeten la seva visió particular i el seu
àngel, com comuniquen la partitura. Quan s’ajunten aquests dos
mons, probablement serà una persona que tingui molts números
d’estar en una final i guanyar”. No
dista d’aquesta opinió en José Enrique Bagaría, pianista i jurat: “Per
guanyar un concurs d’aquestes
característiques has d’harmonitzar
un treball pulcre i detallat de les
obres i saber comunicar al públic
el missatge amb un estil i personalitat propis”. “En el meu cas valoro
el treball que l’intèrpret ha realitzat

Un dels premis

del concurs permet
gravar un disc

de la partitura. Després m’interessa veure com transmet i interpreta el contingut. Que sigui un bon
instrumentista però, sobretot, un
artista. Quan acaba l’actuació em
pregunto si m’agradaria tornar a escoltar de nou a aquella persona”,
conclou Bagaría.
El Concurs aglutina professionalitat, dona oportunitats a les
joves promeses, però també en
destaca la calidesa humana dels i

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

les intèrprets. Per a la Sílvia Chorón
la satisfacció més gran “és que la
gent estigui esperant la pròxima
edició, així com veure que alguns
dels qui han passat per aquí estan
fent grans carreres”. En aquest
sentit, en Carles Pachón apunta:
“Recentment estic preparant un
concert amb una cantant que
també va ser premiada en la mateixa edició i no havíem coincidit
mai fins ara!”.
Connectant amb la part més
humana de la música, la Mercè de
la Torre ens explica que per ella “el
premi del públic és molt important perquè involucrem a un públic participatiu, que se sent protagonista i dona el seu suport. És
un premi que és per qui té la capacitat d’arribar i connectar amb
el públic. A més, aquest premi porta el nom d’Oroitz Maiz, l’acordionista guanyador de la tercera
edició del CIM que malauradament ens va deixar molt jove,
però que tenia un futur meravellós, només calia veure’l amb l’acordió, no sabies on començava ell
i on acabava l’instrument”.
La 15a edició del CIM es presenta oficialment avui al Palau de
la Virreina. Després, durant quatre
dies, els i les intèrprets s’intentaran
fer un lloc per la gran final, on només quatre de cada categoria actuaran el dissabte 25 de maig a l’Auditori AXA. Les invitacions per la final ja es poden reservar al correu
comunicaciolescorts@bcn.cat.
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Josep Escofet (Sants-Les Corts)
8“A l’inici
de la legislatura, al comerç no se
li donava importància, però després es van
adonar que és molt important per a la ciutat”
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Més ombres que llums
» Els comerciants evidencien que no han acabat de tenir una bona relació amb el govern Colau
» Tot i algunes valoracions positives, diuen que no se’ls ha tractat com s’esperaven, sobretot a l’inici
Albert Ribas
BARCELONA
“Aquest Ajuntament ha fet una
diferenciació entre comerciants i
veïns. I això no és així. Només es
preocupen dels veïns però els comerciants també ho som”. Són
paraules de Xavier Llobet, president
de l’eix comercial Cor Eixample.
Som a finals de mandat i és l’hora
de fer balanços. Un dels sectors econòmics de la ciutat que sempre hi
té molt a dir és el del petit comerç.
Parlem, especialment, amb els comerciants que no són dels barris
més cèntrics. Però no només.
No es pot dir que les paraules
de Llobet siguin extensibles a cadascun dels eixos comercials amb
qui aquesta publicació ha parlat,
que han estat una desena. La
melodia, però, és similar en línies
generals. De la mateixa manera
que ho és una altra opinió: el go-

Els comerciants afirmen
que a l’Ajuntament
li ha costat entendre la
importància del sector
vern de l’alcaldessa Ada Colau va
començar malament amb el sector, però les relacions han anat millorant. Hi ha opinions variades,
gairebé sempre expressades amb
moderació, però la relació, en
general, no ha acabat de ser bona.

Després de Llobet parlem amb
Josep Escofet, el president de
Sants-Les Corts. Escofet veu un
panorama “sense alegria” per al
comerç local. Des d’aquest Ajuntament, afegeix, “s’han intentat fer
coses, però no és suficient”. “Nosaltres no rebem els beneficis del
turisme i estem patint una mica”,
diu. Escofet creu que un dels principals problemes és el dels locals
buits, “perquè genera un efecte dominó”. En la línia de Llobet, afegeix que, “a l’inici de la legislatura, al comerç no se li donava importància, però es van adonar
que és molt important per a la ciutat. Han posat pedaços i han donat ajudes perquè van veure que
la política del principi era errònia”.
CLAROBSCURS
Si passem de Sants-Les Corts a
Cor d’Horta, el diagnòstic és que
la situació del comerç “no és bona
en general”. Des d’aquest eix
creuen que “cada partit aposta pel
comerç a la seva manera i de tots
es poden dir coses positives i negatives”. “No podem dir que
aquest hagi estat dels pitjors governs. Amb el tema de la dinamització, per exemple, hem fet un
pas enrere amb el cas de les passarel·les de moda, però han descentralitzat els actes de Nadal”,
conclouen.
Seguint amb els eixos més
perifèrics ens desplacem fins a
Nou Barris. Juan Tornero, president de l’Eix Nou Barris, afirma
que “la situació del comerç no ha
millorat” i descriu un panorama

amb “molts comerços tancats”.
Creu que un dels problemes és
que el comerç tradicional no té relleu generacional i que fa temps
que “les botigues que obren duren
molt poc”. Sobre el balanç del
mandat de Barcelona En Comú,
Tornero lamenta que els han
prestat “poca atenció i s’han centrat més en la ciutadania”, però remarca que ells també són veïns.
PLA DE XOC
Una de les veus que fa temps que
denuncia que el comerç local viu
un procés de decadència és Lluís
Llanas, president de l’eix comercial Creu Coberta i vicepresident
de la Fundació Barcelona Comerç. Al febrer Llanas va llançar
un crit d’alerta per la “degradació”
del comerç i afegia que a Creu Coberta fa falta “un pla de xoc urgent”. Un pla de xoc que Llanas
estendria a tota la ciutat i que hauria d’incloure una reducció de
les barreres administratives, descomptes en llicències per als emprenedors, rebaixes en tributs, l’aplicació de l’impost de la Generalitat a les grans superfícies...
Pel que fa a la política del govern municipal, Llanas creu que
“al principi no hi havia un coneixement exacte de què representa el comerç, però l’han anat agafant i al següent mandat hi ha
d’haver més pactes entre els partits per acordar un pla de xoc”. El
president de Creu Coberta també creu que un altre problema és
el dels locals buits.
Qui també és vicepresident de

la Fundació Barcelona Comerç és
Pròsper Puig, que alhora és president de l’Eix Sant Andreu. Puig
fa una valoració més positiva de
les relacions amb aquest govern
municipal. “Ha estat bastant positiva. Pràcticament no tinc cap
queixa. Sempre hi ha matisos, coses bones i dolentes, però en general la relació ha estat fluida i
hem estat ben tractats”, diu Puig.
El president de l’Eix Sant Andreu
creu que el gran problema del comerç local és “la caiguda del poder adquisitiu de la gent”.
ELOGIS AL PSC
Durant aquest mandat la regidoria de Comerç va estar en mans del
PSC un any i mig –de fet, els
canvis de nom al capdavant de la
regidoria han marcat aquests quatre anys–. Des d’Encants Nous, situat a la frontera de l’Eixample i
Sant Martí, el seu president, David Pou, afirma que “el comerç està
decrèpit” i deixa clar que a la seva
zona el turisme no es nota. Pou
creu que el millor moment del
mandat va ser quan els socialistes
van liderar la regidoria. “Funcionava millor. Es notava la seva experiència i trencar el pacte va ser
un error”, diu.
D’elogis, però, també n’hi ha
per a la tasca feta durant el mandat, concretament de Sant Antoni Comerç. El seu president, Vicenç Gasca, celebra que “hi ha hagut una evolució”. Es refereix a l’acabament de les obres del mercat
i a l’inici de la reforma del seu voltant. Urbanísticament, Gasca la-

menta que no s’hagi acabat la reforma de la ronda Sant Antoni.
També arriben bones paraules
de Sants Establiments Units, que
destaquen els contactes que han
tingut amb la regidora del Districte,

“S’ha incentivat més
el món cooperatiu
que el petit autònom
o l’empresari”
Laura Pérez, així com amb el gerent i la regidoria de Comerç. Tot
i que com a eix comercial valoren
bé el govern, afegeixen que els comerços i el sector de la restauració
“no han tingut la mateixa sort” i critiquen que “l’empresa privada no
ha estat ben valorada, ja que s’han
posat moltes traves, tant amb noves normatives com amb restriccions de llicències i l’augment d’algunes taxes”. “S’ha mirat més per
incentivar el món cooperatiu que
el benestar del petit autònom o empresari”, afegeixen.
Un dels eixos que tampoc ho
ha tingut fàcil és el del Raval. El seu
president, Josep Lamiel, afirma
que “la inseguretat” els ha afectat
“moltíssim”. “Hem mirat de buscar solucions, però les ocupacions,
les drogues... El Raval està bastant
fotut i el comerç necessita un barri amb una imatge sana”, afegeix.
Un altre crit d’alerta també arriba
del Born. Els comerciants denuncien abandonament en matèria de
seguretat, neteja i il·luminació.
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Agustí Colom, regidor de
Comerç: “Hi ha hagut entesa”
GOVERN4Les competències de
Comerç a l’Ajuntament van començar en mans del comissionat
Miquel Ortega, després les va assumir el regidor Agustí Colom,
més tard Montserrat Ballarín i finalment un altre cop Colom.
Aquest últim fa un balanç del
mandat força diferent del dels
comerciants. L’actual regidor
de Comerç assegura que la relació amb el sector “ha estat
molt bona”. Afegeix que “sempre hi poden haver discrepàncies
amb algunes qüestions”, però
destaca que “en conjunt” han fet
“una bona feina”. Com a exemples d’aquesta bona feina, Colom
cita l’acord sobre els horaris de

les zones turístiques o la targeta de fidelització Viba.Barcelona.
Al llarg de la conversa, el regidor es mostra molt conciliador
i mesurat. Preguntat sobre les
crítiques del sector que el consistori ha rebut durant aquests
anys, diu que “això depèn de les
percepcions, i cadascú té la seva”.
“Jo em quedo amb el fet que hi
ha hagut entesa”, assegura.
Pel que fa a les crítiques de
l’oposició, Colom respon que el
seu govern ha “defensat el comerç de proximitat” i posa com
a exemples els diferents Plans
d’Usos que s’han impulsat, l’aposta per no aprovar via silenci
administratiu les ampliacions

dels centres comercials, l’acord
sobre horaris o la feina feta respecte de la modernització tecnològica del sector.
EIXOS PERIFÈRICS
Sobre les dificultats econòmiques
dels eixos més perifèrics, Colom
diu que hi ha de tot: “Va per zones i depèn també del tipus de
negoci, ja que el comerç alimentari funciona”. El regidor reivindica “el pla estratègic” fet a
Sant Andreu, mentre que de
Creu Coberta diu que “és un eix
molt dinàmic que va patir però
que ara està millor”. De Nou Barris admet que “hi ha alguna
zona complicada”.

Jené: “Ens cal recuperar
la confiança del consistori”
DEBAT ELECTORAL4L’últim
exemple de la difícil relació entre el comerç i Barcelona En
Comú es va veure durant la celebració del debat electoral organitzat per la Fundació Barcelona Comerç i la Fundació Barcelona Oberta el passat 9 d’abril,
ja que l’alcaldessa Colau va decidir no assistir-hi.
Les dues principals entitats del comerç de la ciutat havien deixat clar que només acceptarien la presència dels caps
de llista. Davant la decisió de
l’alcaldessa de no anar al debat,
adduint motius d’agenda, els
comerciants van decidir deixar
la cadira de Colau buida per fer
encara més evident la seva absència. Durant l’acte, el presi-

dent de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, va lamentar l’absència de Colau. “Creiem que és
per tacticisme electoral”, va
afirmar.
Les crítiques que Jené va dirigir a Colau no eren les primeres del mandat. Al novembre de l’any passat, durant la celebració de la cita anual que organitza Barcelona Oberta, el
president d’aquesta entitat va
afirmar que el comerç “necessita recuperar la confiança de
l’Ajuntament”. Al llarg de l’acte, la gestió del top manta i la
implementació de les Àrees de
Promoció Economia Urbana
(Apeu) van ser dues de les
qüestions que van provocar
més crítiques cap als comuns.
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ERC també conquereix les Corts
» Els republicans van guanyar còmodament les eleccions del 28-A al districte per davant del PSC
» El PP, que va guanyar les del 2016, es va enfonsar i VOX va arribar al 9,5% dels suports a Pedralbes
ELECCIONS4Els grans resultats
que va aconseguir ERC a Catalunya a les eleccions espanyoles del
28-A també es van produir a les
Corts. Els republicans van aconseguir ser la força més votada en
un feu on històricament no havien
estat el partit guanyador. La victòria es va produir de forma còmoda, ja que els republicans van
aconseguir avantatjar el PSC en
més de 2.000 vots. Així doncs,
ERC va obtenir 11.762 suports
(23,3%) i el PSC 9.706 (19,2%).
Després de republicans i socialistes, JuntsxCat es va situar en
la tercera posició. La formació
independentista va rebre el suport
del 15% dels cortsencs que van votar (7.583 vots). En relació a les
eleccions espanyoles del 2016, el
partit, llavors CDC, va perdre més
d’un miler de vots i la segona posició. Tot seguit, en el quart lloc,
s’hi va col·locar Ciutadans amb
7.424 vots (14,7%), mentre que En
Comú Podem es va haver de conformar amb el cinquè lloc amb
5.154 vots (10,2%).
El gran derrotat del 28-A va ser
el PP. Mentre que el 2016 va
guanyar les eleccions al districte
amb el 20,6% del suport, aques-

ta vegada va perdre més de 4.700
vots i es va haver de conformar
amb un suport del 8,6%.
Per últim, també cal remarcar
que el partit d’extrema dreta VOX
va aconseguir un dels seus millors
resultats de la ciutat al districte, on
va obtenir el 4,4% del suport gràcies als 2.212 vots aconseguits.
ELS BARRIS
Pel que fa als resultats dels tres barris del districte, dos van caure en
mans d’ERC (les Corts i la Maternitat i Sant Ramon) i un en mans
de Ciutadans (Pedralbes). En el cas
de les Corts, ERC va guanyar còmodament al PSC, ja que li va
treure gairebé 2.000 vots. En el cas
de la Maternitat i Sant Ramon la
victòria republicana, també amb
els socialistes al segon lloc, va ser
més ajustada, ja que en aquest cas
es va produir per 400 vots de diferència.
Per últim, es va tornar a demostrar la singularitat de Pedralbes, on Cs va guanyar amb el
23% dels suports. El segon lloc va
ser per JuntsxCat i el tercer per al
PP. També es va evidenciar la
penetració de l’extrema dreta a
Pedralbes, on VOX va firmar el seu

millor resultat en un barri de la
ciutat amb el 9,5% dels suports.
VICTÒRIA A LA CIUTAT
Al conjunt de la ciutat la victòria
també va ser per a ERC. El resultat va ser molt ajustat, ja que el
PSC es va quedar a pocs vots dels
republicans. Així doncs, al conjunt
de Barcelona, la llista que encapçalava Oriol Junqueras va aconseguir 201.616 vots (23,1%), men-

ERC va aconseguir ser el partit més votat a les Corts. Infografia: Línia Les Corts

tre que el PSC, amb Meritxell Batet de cap de llista, va obtenir
198.883 suports (22,8%).
Un dels grans derrotats de la
nit electoral va ser En Comú Podem. Després de guanyar còmodament les eleccions espanyoles
del 2016 a la ciutat, els comuns
van perdre més de 53.000 vots i
van quedar relegats a la tercera
posició amb el 16,4% dels suports.
Després dels comuns, a força

distància, es va situar Ciutadans.
La formació taronja va obtenir
una mica més de 100.000 vots
(11,7%), mentre que a prop seu hi
va quedar Junts per Catalunya
(10,8%). El partit d’extrema dreta VOX va aconseguir 29.601
vots (3,4%) i a molt poca distància seva s’hi va situar el Front Republicà, que no va entrar al Congrés però a la ciutat va tenir
28.793 vots (3,3%).
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Anàlisi

Colau, lluny de la proximitat
» Les publicacions de proximitat només van rebre un 1,56% de la publicitat de l’Ajuntament el 2018
» El grup Godó (La Vanguardia) es va emportar un terç de la inversió, gairebé 3 milions d’euros
COMUNICACIÓ4150.648,42 euros, un
1,56% del total. Aquest és el petit pessic
que van rebre les publicacions de proximitat de la inversió publicitària de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2018.
Una xifra que es van repartir una trentena de publicacions que el govern d’Ada Colau agrupa sota la denominació
“Proximitat Revistes”, on es barregen
publicacions periodístiques professionals amb butlletins d’associacions de
veïns, culturals i programes de festes
majors.
Una llista estrambòtica en la qual hi
figuren les deu edicions de Barcelona de
la xarxa de periòdics Línia, malgrat tenir estructura empresarial i solvència periodística, a més de control de tirada
OJD-PGD, i ser un referent en la professionalització de la premsa de proximitat a la ciutat. Sigui com sigui, la xarxa Línia encapçala les inversions en
aquest segment, amb 70.924,88 euros el
2018 (el 47,08% del conjunt de les publicacions de proximitat).
Són dades extretes del portal de
transparència municipal i analitzades
per Comunicació 21, les quals deixen un
segon titular destacat: el grup Godó
(La Vanguardia, RAC1, Mundo Deportivo...) es va emportar un terç de la inversió publicitària de l’Ajuntament de
Barcelona el 2018. Concretament,

2.836.632,80 euros, un 29,39%. El següent grup que més va rebre és Zeta (El
Periódico, Sport...), amb 2.159.095,42
euros, el 22,38% del total.
Entre el 2015 i el 2018, l’Ajuntament
va destinar 43.700.032,26 euros en publicitat als mitjans de comunicació. El govern de l’alcaldessa Ada Colau va invertir-hi 14.663.574,12 euros l’any 2015
(any fiscal compartit amb el govern de
Xavier Trias), 9.580.996,66 el 2016;

Els comuns deien el 2015 que
volien “afavorir” la premsa
de proximitat i “els mitjans
independents de la banca”
9.806.114,26 el 2017 i 9.649.347,22 el
darrer exercici. Amb tot, Colau ha retallat en 5 milions d’euros la inversió publicitària anual, però la distribució d’aquesta despesa ha variat poc: Godó i Zeta
n’han continuat rebent més del 50%.
Tot plegat contrasta amb el discurs
que els comuns feien abans d’arribar a
l’alcaldia, quan deien que volien “afavorir” la premsa de proximitat i “els mitjans
independents de la banca i les grans empreses”, segons encara es pot llegir al web
oficial de Barcelona en Comú.
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En la darrera edició del Línia Les Corts la notícia que feia referència a la celebració de
la Mostra de Galileu de Sants-Les Corts estava il·lustrada amb una fotografia equivocada. La imatge era de la fira de Sant Jordi de l’avinguda de Sant Ramon Nonat.

Sants-Les Corts celebra
amb èxit la Mostra de Galileu
FIRA4El carrer Galileu va viure el passat 4 de maig una gran
jornada de comerç al carrer amb
la celebració de la mostra comercial de l’eix comercial SantsLes Corts.
El primer aliat perquè la jornada fos tot un èxit va ser el clima, ja que el bon temps va
acompanyar durant tot el dia.
Des de dos quarts d’onze del
matí i fins a dos quarts de nou
del vespre els visitants van poder
gaudir d’una àmplia oferta comercial gràcies a la gran quantitat de productes que els comerciants van oferir.
Una de les novetats d’enguany va ser la nova carpa que va
acollir activitats i tallers relacionats amb els comerços locals.
Com és habitual, la mostra comercial va tenir diferents escenaris. Al matí l’escenari GalileuViolant d’Hongria va ser el lloc
de les activitats relacionades
amb el benestar físic i l’esport,
mentre que a l’escenari Galileu-Can Bruixa el dia va arrencar amb una sessió d’animació

Arriba una nova edició de
la Fira Solidària de Pedralbes

COMERÇ4Els jardins de la Parròquia de Santa Maria Reina
acolliran el pròxim diumenge
19 de maig la quarta edició de
la Fira Solidària de Pedralbes,
que començarà a dos quarts
d’onze del matí i s’acabarà a dos
quarts de nou del vespre.
Aquesta fira és un mercat
solidari que ofereix tota mena
de productes i diferents peces
de moda, algunes d’elles de se-

gona mà. A banda, el mateix dia
també hi haurà música, ja que
a partir de dos quarts de set de
la tarda se celebrarà un concert
benèfic de gòspel.
Els organitzadors de l’esdeveniment, la Parròquia de
Santa Maria Reina, esperen
recaptar una xifra superior a la
de l’any passat en benefici del
seu menjador social, el Pa de
Sant Oleguer.

El Mirall de Pedralbes celebra
la seva mostra comercial

El bon temps va acompanyar al llarg del dia. Foto: Twitter (@JuntsxCatSants)

infantil i va continuar amb la fusió de castanyoles, sevillanes,
flamenc, dansa jazz i swing obert
de la mà de Swingmaniacs&Carmen Caparrós.
A la tarda el protagonisme va
ser a l’Òpera Jove de Catalunya,
que amb el tenor Carlos Muñoz
i la soprano Alina Furman al cap-

davant va oferir un concert a l’escenari Galileu-Violant d’Hongria i posteriorment a GalileuCan Bruixa.
Finalment, al primer escenari també s’hi va celebrar un
sorteig de vals de compra i a
Galileu-Can Bruixa hi va actuar
el grup musical Voël.

ACTES4L’Associació de Comerciants Mirall de Pedralbes
va celebrar durant tot el dia d’ahir una nova edició de la seva
mostra de comerç.
Durant tota la jornada, que
va arrencar a les 10 del matí i va
acabar a les vuit del vespre, els
carrers Capità Arenas, Manila,
Dr. Ferran i Passeig de Manel
Girona van acollir les parades
de comerç associades de la
zona. Els assistents a la mostra

també van poder gaudir d’una
àmplia oferta de degustacions
i de les millors promocions
dels comerciants. Durant el dia
els més petits també van poder
gaudir de castells inflables.
Els comerciants de Pedralbes sempre escullen el dia 14
de maig per celebrar la seva
mostra de comerç perquè és el
dia de la festivitat de santa
Gemma, ja que al barri hi ha el
seu santuari.
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| Imperator: Rome
Els creadors de jocs d’estratègia com Europa Universalis traslladen aquesta vegada el mateix estil a
l’antiga Roma. Així, es podrà repetir l’època triomfal de la ciutat mediterrània o evitar que succeeixi.

Famosos

No t’ho perdis

Metallica és una de les bandes més influents i importants de la història, i ho va demostrar omplint l’Estadi
Olímpic Lluís Companys el passat 5 de maig en una
nit carregada d’energia i metal. El líder de la formació, James Hetfield, va liderar els músics californians i tot el recinte, tal com ha estat fent des
de la fundació del grup el 1981. En aquella
època, quatre joves es van unir per fer esclatar tota la seva ràbia i odi contra la societat
en forma d’un nou gènere musical, el ‘trash
metal’. Amb un estil frenètic de guitarra i
bateria, Metallica va conquerir l’escena
‘underground’. James Hetfield, com a guitarrista rítmic i cantant, ha estat el líder
de la banda i compositor de bona part
de les cançons que els han dut a la fama.

Una nit per descobrir
La Nit dels Museus arriba el pròxim 18 de maig a més de 40
espais de ciutats com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat,
Badalona o Cornellà, entre altres. Des de les 19h fins a la 1h
aquests escenaris obriran en un horari insòlit i de franc perquè
tots els curiosos puguin descobrir les joies que guarden els
museus durant la nit. A més, es podrà gaudir d’activitats especials durant la jornada, com visites guiades, representacions
teatrals i tallers relacionats amb el que s’exposa a cada indret.
D’altra banda, es podran degustar diverses opcions gastronòmiques, amb la presència de food trucks en diversos centres.

Llibres

?

J A M E S

QUI ÉS

...

H E T F I E L D

Ser cantant i guitarrista de Metallica

ÉS FAMÓS PER

És el líder de la banda de metal californiana

?

Tocar amb Metallica a Barcelona

QUÈ HA FET

Va actuar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys

...

A LES XARXES

Teatre

La
fitxa

Els seguidors embogeixen amb el concert

Els fans omplen de fotos i vídeos les xarxes socials

Música

Pelis i sèries

Filosofia per sortir de casa
Norbert Bilbeny

Un, ningú i cent mil
Ferran Utzet

Un altre bou
Ca de Bou

Vitoria, 3 de marzo
Victor Cabaco

L’objectiu d’aquest llibre és fer que el
lector surti de casa i observi el món
d’una manera diferent, amb una perspectiva crítica i amb inquietud, tal com
han fet els grans filòsofs al llarg de la
història. Així es busca reivindicar la filosofia en una societat que sovint en
qüestiona la seva utilitat, principalment en el sistema educatiu.

Barrejant la parodia i l’humor, aquesta
obra qüestiona fins a quin punt ens coneixem a nosaltres mateixos. La representació segueix un home que un dia
descobreix que el seu nas s’està encorbant. Davant aquesta trivial troballa,
comença a preguntar-se qui és realment. Es pot veure fins al 19 de maig a
la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona.

Ca de Bou torna amb un nou vocalista,
Roger Pistola, per afrontar una nova
etapa musical. Tanmateix, els manacorins busquen retornar al hard rock que
els va fer triomfar amb l’anterior formació, Tots Sants. Pistola aporta un toc diferent al grup amb una veu melòdica i
que contrasta amb les bases de guitarra elèctrica i bateria.

El 3 de març de 1976, una vaga per demanar augments salarials a Vitòria va
acabar amb cinc treballadors morts
després de la repressió policial. La pel·lícula explica els fets que van sacsejar la
ciutat basca i representen la complicada època després de la mort de Franco.
Així, s’explora l’efecte del fatídic dia en
les famílies dels afectats.
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Cultura
DIVENDRES 17 DE MAIG
19:30 Esther i Sara Gutiérrez, el Duo Delibes, seran les encarregades d’un recital del cicle Música en la intimitat. / Jardí dels Tarongers de
la Casa Bartomeu.

Quatre sessions d’una adaptació
de ‘1984’ de George Orwell
18, 19, 25 i 26 de maig

PROPOSTES
Tallers

Continua en marxa un curs
d’alimentació conscient
Tots els dimarts a les 17:30

Mindful eating i alimentació conscient.
és el nom del taller que vol difondre
l’hàbit de tenir una alimentació equilibrada i en la menera de cuina els aliments. / C. C. Josep Maria Trias i Peitx.

DIMARTS 21 DE MAIG
18:00 Dimarts que ve es farà la darrera sessió
del curs Bibliolab. Impressió 3D, pensat com
una introducció a aquesta tècnica que en els
darrers anys ha obtingut una gran popularitat. / Biblioteca Montserrat Abelló.
La companyia Esfera presentarà quatre sessions de l’adaptació d’una de les
obres més conegudes de George Orwell, 1984. / Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts.

TOTS ELS DIMARTS
17:00 El professor Luismi Galiano s’encarregarà de la recta final de les sessions del curs Costura amb màquina de cosir. Els alumnes han
de portar el seu aparell. / Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

Exposicions

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Des de finals de l’any passat es pot
visitar la mostra Vivències: barris amb memòria,
un projecte de recuperació històrica dels
barris de La Maternitat i Sant-Ramon, les Corts
i Pedralbes. / Biblioteca Montserrat Abelló.

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.

Infantil

Pere Cortiella narrarà
el conte ‘The rainbow fish’
Avui 15 de maig a les 18:00

Pere Cortiella serà el responsable d’explicar la història en anglès The rainbow
fish als més menuts. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

Esports
DISSABTE 18 DE MAIG
16:00 Partit de futbol sala corresponent a la trentena jornada del grup 2 de Tercera Divisió entre el les Corts UBAE i la Penya Esplugues. /
Pavelló de l’Illa.

Els Veterans posaran el punt
final al curs contra el Poble-sec
Diumenge 26 de maig a les 11:30

AVUI 15 DE MAIG
18:00 Marta Gorchs serà la responsable de coordinar la sessió d’aquesta tarda del cicle Lletra petita - Sac de rondalles que s’anomenarà Contes a la mà. / Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras.

TOTS ELS DISSABTES
11:00 Continuen en marxa les sessions del taller BiblioLab: Construim en família, perquè ho
compateixin pares i mares i infants. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

Partit de futbol de la 34a jornada del
grup 10 de Tercera Catalana entre els
Veterans de Catalunya i la UE Poblesec. / CEM Arístides Maillol.

Esports
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Futbol sala | Un matx que val una lliga: l’UBAE viatja a Martorell

Primer contra segon en un partit que pot decidir el títol; l’UBAE visita, aquest dissabte, el líder, el
Sala 5 Martorell, en el penúltim partit del campionat. Després de l’empat que els verds van obtenir
a Linyola, l’equip està obligat a guanyar si vol arribar a l’última jornada amb opcions de ser campió.

El Polo vol revalidar
el seu títol de lliga a Terrassa
» La Final a 4 serà l’última competició de Carlos García Cuenca
» Sorpresa a la lliga femenina: les de Demarchi no jugaran la final
Pau Arriaga
PEDRALBES
Terrassa es convertirà, aquest cap
de setmana, en l’epicentre de
l’hoquei herba estatal. Les instal·lacions del Pla del Bon Aire
acolliran la Final a 4 de la Divisió d’Honor masculina. El Polo
de Carlos García Cuenca arriba a
la cita com a un dels principals favorits (defensa la lliga aconseguida el 2018) i a més té el component emocional afegit que l’entrenador gallec finalment deixarà la banqueta del club després
d’aquesta cita.
Els de Pedralbes donaran el
tret de sortida a la competició
amb la primera semifinal, dissabte a un quart de quatre de la
tarda contra el Club de Campo
madrileny. El segon bitllet per a
la gran final es concedirà dues
hores més tard, en un enfronta-

Palomeque i Castroviejo
guanyen la 7a Cursa DiR

ATLETISME4L’avinguda Diagonal va tornar a ser l’escenari, diumenge passat, de la Cursa DiR
Guàrdia Urbana, que per setè any
de forma consecutiva va fer que
bona part d’aquesta artèria de la
ciutat s’omplís de corredors i
corredores. Rubén Palomeque i
Marta Castroviejo, en la distància de 10 quilòmetres, mentre que
Oscar Rodríguez i Montserrat
Estany van ser els més ràpids en
el recorregut dels cinc. La prova,
segons els organitzadors, va superar els 10.000 atletes.
El barceloní va haver-se de jugar el triomf en l’esprint final con-

tra dos dels eterns favorits, El
Mehdi Aboujanah i Carles Montllor, però finalment va obtenir la
victòria gràcies a la seva marca de
30 minuts i 33 segons. La de la
Rioja, en canvi, va guanyar de forma més solvent, travessant la
meta en 35 minuts i 53 segons.
L’equatoriana Alexandra Guade
Toapanta i Jèssica Bonet van
acompanyar Castroviejo al podi.
Rodríguez, per la seva banda,
va guanyar gràcies a la seva marca de 15 minuts i 42 segons,
mentre que la terrassenca Estany va aturar el cronòmentre en 17
minuts i 33 segons.

La temporada encara pot acabar amb un títol més. Foto: RCP

ment entre dos dels equips de la
capital del Vallès Occidental: l’Egara i l’Atlètic Terrassa. La gran
final entre els vencedors es jugarà
l’endemà, a partir de dos quarts
de quatre de la tarda.
ELIMINADES
El que no serà possible, en canvi, serà que el club porti la lliga femenina a les seves vitrines. I és

que el sènior de Fabrizio Demarchi va quedar eliminat en la
fase de quarts de final contra l’Egara, que d’aquesta manera podrà disputar la ‘seva’ Final a 4.
Les de Pedralbes van perdre
el primer partit per 1-2 i malgrat
guanyar el segon enfrontament
per la mínima (1-0), van quedar
fora de la lluita pel campionat
perdent els shoot-outs.

Castroviejo, eufòrica en el moment de guanyar la prova. Foto: DiR

El Joventut jugarà la promoció

La fase regular de la
Copa Catalunya femenina ha arribat a
la seva fi i el Joventut de Marc Roset ha evitat el descens directe, però no ha pogut
aconseguir la salvació; toca,
doncs, afrontar una promoció
de permanència en la qual el
conjunt groc jugarà entre dos i
tres partits contra el Grup Barna
que serviran per decidir si les
cortsenques continuen a la màxima categoria del bàsquet del

país o bé si la temporada que ve
baixen un esglaó.
El Joventut ha tancat la fase
regular de la temporada amb un
balanç de 10 victòries i 16 derrotes, exactament el mateix que el
conjunt del Clot, de manera que
l’eliminatòria que enfrontarà els
dos equips no pot estar, d’entrada, més igualada.
Els dos equips gaudiran d’un
cap de setmana de descans, ja que
el primer partit de l’eliminatòria
està previst per al cap de setma-

na de la setmana que ve (de moment no està fixat ni dia ni hora)
tot i que serà al pavelló de l’Illa.
El segon enfrontament serà set
dies més tard a la Nau del Clot i,
si fos necessari, la sèrie tornaria
a les Corts per a un tercer i definitiu partit. Les vencedores mantindran la categoria.
L’altra eliminatòria que decidirà quin conjunt se salva i quin
baixa enfrontarà la UE Mataró i
el Sant Fruitós, amb l’avantatge
de camp per a les del Maresme.
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Les Corts
Esquerra bat el seu rècord presentant
807 candidatures a les municipals
Ernest Maragall: “La força i potència d'Esquerra Republicana arriba arreu del territori”
En un acte a l'entrada del Parc del
Guinardó, el candidat a l'alcaldia de
Barcelona, Ernest Maragall, va presentar les candidatures d'ERC a les
eleccions municipals com “la primera organització política amb més
capacitat de representació al conjunt
del país”.
A les pròximes eleccions del 26
de maig, la formació republicana
serà la candidatura amb més representació electoral, ja que estarà present a 807 municipis de Catalunya,
on més del 99% de la població estarà representada per gairebé
12.000 candidats i candidates. “La
força i potència d'Esquerra Republicana arriba arreu del territori, a cada
vila, a cada poble. Cada quatre anys
augmentem la nostra presència i ara
arribem al nostre màxim històric. Al-

tres candidatures fan el camí invers”, ha assegurat Ernest Maragall
que, acompanyat de Quim Ayats,
Pau Ricomà, Toni Garcia, Isaac Albert, Helena Solà, Maria Balasch,
Anabel Moreno, Noemí Llaurador i
Aurora Carbonell, també ha posat en
valor la diversitat, transversalitat, renovació i equitat de gènere de les llistes: “En aquestes municipals el
nostre compromís és total. A partir
d’avui podran comprovar llista a
llista, poble a poble, que estem a
favor de l’equitat de gènere. El feminisme ha d'estar explícitament visible a les institucions i organitzacions
polítiques”.
El candidat també es va mostrar
orgullós d'arribar a la campanya amb
les millors condicions i reforçats pels
resultats de la primera volta del di-

umenge: “Això és el resultat d'una
idea de centralitat, de força de país i
de catalanisme progressista, treballada al llarg dels anys. Amb una barreja d'entusiasme i convicció, tenim
a l'abast la victòria i arribarem en
plena forma. ERC està en disposició
de dirigir la conquesta republicana
d'aquest país”.

Maragall també està convençut
que Esquerra té molt bones expectatives en aquestes eleccions: “No
només tenim voluntat sinó l’esperança certa que farem el sorpasso.
Les xifres ja ens situen en aquesta
posició i també passarà a la resta
de pobles de Catalunya. En aquestes eleccions anem a totes”.

Les Corts Republicana
per Jordi Castellana, conseller de districte i número 10 de la candidatura
El passat 28 d’abril Esquerra Republicana va guanyar per primer cop
unes eleccions al districte de les
Corts. Amb un 83,2% de participació, 11.762 cortsencs i cortsenques van votar la candidatura
d’Esquerra Republicana de Catalunya, encapçalada per Oriol Junqueras. Gairebé 1 de cada 4 cortsencs
que va votar, ho va fer per ERC.
Aquest resultat impulsa Esquerra Republicana a voler liderar
en les pròximes eleccions municipals el canvi a la ciutat de Barcelona i al districte de les Corts.
Aquestes pròximes setmanes podreu trobar pels carrers del nostre
districte els i les membres d’ERC
Les Corts per poder parlar sobre el
present i el futur del districte.

esquerrabcn.cat/districtes

Ara, més que mai, les Corts pot
ser central en el canvi a la ciutat
amb unes premisses clares: bon govern, honestedat, rigor i, sobretot,

@ERC_LesCorts

la determinació perquè aquelles
bones idees siguin bons projectes
concrets per millorar la vida dels
veïns i veïnes de les Corts.

ERC Les Corts
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