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Les Corts és un dels dos districtes on ERC va ser el partit més votat. Infografia: Línia Les Corts

ERC conquereix les Corts
» Els republicans aconsegueixen guanyar per primer cop al districte en unes eleccions municipals
» El segon lloc va ser per a la llista de Manuel Valls gràcies als grans resultats de Pedralbes
Albert RIbas
LES CORTS
La històrica victòria que ERC va
obtenir a la ciutat en les eleccions municipals d’aquest diumenge va tenir un dels seus reflexos a les Corts. I és que els republicans van aconseguir ser la
formació més votada al districte en unes eleccions municipals
per primera vegada a la història.
La participació es va enfilar fins
al 72,3%, gairebé set punts més
alta que el 2015.
Així doncs, la llista que encapçalava Ernest Maragall va ser
la preferida dels cortsencs. ERC
va aconseguir un total de 9.450
vots, que li van suposar el 21,2%
dels suports. La victòria dels
republicans va ser tota una fita,
ja que des del 1991 CiU havia
guanyat totes les eleccions municipals al districte, amb l’excepció del 1999, quan la victòria
va ser per al PSC.
Qui també va obtenir uns
bons resultats a les Corts va ser
la candidatura de Manuel Valls,
BCN Canvi-Cs. A diferència de la
resta de la ciutat, amb l’excepció
de Sarrià-Sant Gervasi, on va
guanyar, la llista liderada per
l’exprimer ministre francès es
va enfilar fins al 18,5% dels su-

ports gràcies als 8.259 vots que
va recollir. Gran part d’aquest resultat s’explica pels vots aconseguits a Pedralbes.
El podi cortsenc el va tancar
el PSC, un altre dels partits que
va acabar la jornada electoral
amb un somriure a la cara. Els
socialistes, amb Jaume Collboni com a cap de files, van aconseguir que el 15,6% dels cortsencs que van anar a votar ho
fessin per ells (6.965 vots).

Junts per Catalunya es
va haver de conformar
aquesta vegada
amb la quarta plaça
En la quarta posició s’hi va
col·locar una de les formacions
derrotades de la nit, Junts per
Catalunya (JxCAT). Tot i que les
Corts havia estat, històricament,
un feu convergent, les coses
han canviat molt en pocs anys i
aquesta vegada l’independentisme es va decantar majoritàriament per ERC. Junts per Catalunya es va haver de conformar amb 6.578 vots (14,8%). Fa
quatre anys CiU va aconseguir el
32,4% dels vots.
A poca distància de Junts s’hi
va col·locar Barcelona En Comú,

que va ser la cinquena força
amb 5.821 vots (13,1%). Respecte de fa quatre anys, els comuns no van baixar gaire (una
mica menys de dos punts percentuals). Per últim, els cortsencs van apostar pel PP (6,6%),
mentre que Barcelona és Capital i la CUP, que van quedar fora
del consistori, van aconseguir un
4,6% i un 2,7% de suport, respectivament.
ELS BARRIS
Pel que fa als barris, ERC va obtenir la victòria a les Corts i a la
Maternitat i Sant Ramon i BCN
Canvi-Cs a Pedralbes. A les Corts
els republicans van guanyar
amb el 22,7% dels suports, mentre que el segon lloc va estar molt
disputat i finalment va ser per a
Valls (16,1%), seguit del PSC
(15,6%) i Junts per Catalunya
(15,2%). En el cas de la Maternitat i Sant Ramon, els republicans van arribar al 21,8% dels
suports, mentre que el segon lloc
va ser per al PSC (17,2%) i el tercer per a BCN Canvi-Cs (16,1%).
Per últim, a Pedralbes BCN
Canvi-Cs va obtenir una gran
victòria, ja que va ser la força
més votada amb el 34,8% dels
vots i va doblar el segon partit,
que va ser JxCAT (16,9%). ERC
va tancar el podi de Pedralbes
amb el 13,2% dels vots.

Les europees deixen una
clara victòria de Puigdemont

EUROPEES4Les eleccions europees, que es van celebrar el
mateix dia que les municipals,
van confirmar el comportament dual de l’independentisme, que també va guanyar
les eleccions. En aquest cas,
però, la victòria no va ser per
a ERC, sinó que la força més
votada va ser Lliures per Europa (JxCAT-Junts), que tenia
Carles Puigdemont com a cap
de llista. Puigdemont, doncs,
va aconseguir quedar per davant d’Oriol Junqueras, que
encapçalava la llista dels republicans.
En el cas de les Corts, els
resultats de la llista de Puigdemont van ser molt bons, ja
que va aconseguir reunir
14.072 vots (31,7%). El segon lloc, a molta distància de
JxCAT-Junts, va ser per al
PSC, que va obtenir 7.620
vots (17,2). És a dir, Puigdemont va gairebé doblar la
candidatura socialista que liderava Josep Borrell.
El podi cortsenc de les europees el va tancar l’ERC-Ara
Repúbliques de Junqueras,

que es va quedar a 22 vots dels
socialistes. Els 7.598 vots li
van suposar arribar al 17,1%
dels suports. Per últim, el
quart lloc va ser per a Ciutadans, el cinquè per al PP i el
sisè per a Catalunya en ComúPodem.
En el cas dels barris, la
victòria de Puigdemont va

31,7%
de suport va rebre
la llista de Carles
Puigdemont al
districte de les Corts

ser absoluta, ja que va guanyar a les Corts, a la Maternitat i Sant Ramon i a Pedralbes. La victòria més contundent va ser a les Corts, on va
treure més de 4.000 vots a
ERC i al PSC. A la Maternitat i Sant Ramon va avantatjar amb més de 1.200 vots
els socialistes, que van ser segons, i a Pedralbes amb més
de 500 a Ciutadans.
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Els semàfors

La lupa

Viva Mongolia
per @Modernetdemerda

Diables de Les Corts

Els Diables de Les Corts celebren aquest
dissabte la diada del seu 25è aniversari.
La colla ha organitzat una jornada on el
foc serà el gran protagonista. Els 25 anys
de la colla demostren la seva vitalitat i
arrelament a tot el territori cortsenc.
pàgina 8

La revista Mongolia fa molta gràcia. sense dur amb ells la bandera de les lli- dos tontos muy tontos de Berga, i el que
Però, a banda de fer gràcia, fa país. S'hi bertats, l'humor àcid, la transgressió, el fan cada vegada que es refereixen a la realitat catalana des de diverses vies làcties
esmerça cada dia, hi posa tota l'empen- modernisme i la valentia.
Van a buscar el pa amb la bandera. Van (mentals) de distància. Tot plegat, enta possible; i no sempre ho fa intencionadament, en podem estar segurs. El pa- al lavabo amb la bandera. Critiquen els que tremig de plors i crides a la moderació
triotisme és un líquid viscós que sovint lluiten contra el feixisme amb la bandera. quan el feixisme els apreta, perquè, efeccorre per la tinta d'aquelles pàgines ple- Van a comprar una nova bandera amb la tivament, el feixisme ens apreta a tots els
nes de diversió, i hi corre a partir d'un im- bandera. I això fa que després se'ls vegin antifeixistes, tontaines, que a aquestes alpuls natural, poc controlable. Com en tan- totes les vergonyes quan ells, defensors de çades de la pel·lícula ja ho hauríeu de tenir ben après.
tes ments progressistes esSí, la hipocresia de Monpanyoles, a la de Mongolia
també hi acaba manant el ba- “El cas de Mongolia és especialment singular golia és dolorosa perquè genera una certa sensació d'imtec nacional. A l'hora d'ordeperquè són una gent que no van ni a la
potència i indefensió, però
nar les prioritats vitals, en detambé és explícita, ajuda a enfinitiva, el concepte Espanya
cantonada sense dur amb ells la bandera” tendre bé per què som on
noqueja el concepte humor.
som. D'aquí a molts anys,
Això li passa a Mongolia
i li passa també a altres revistes o espais la puresa i de l'atreviment, cauen a les quan els alumnes del futur vulguin comhumorístics. D'aquí i d'allà. D'una ideo- mans de la totpoderosa bandera. L'altra. prendre què va passar durant aquelles dècades turbulents en aquest país, que falogia i d'una altra. És un mal compartit La que nos dimos entre todos.
amb fraternitat, tots tenim les mateixes
La rojigualda se'ls menja quan, per ex- cin una repassada al compte de Twitter
dèries, en aquest àmbit és complicat te- emple, posen Jordi Borràs en una diana de Mongolia. Els caldrà ben poc context
nir les mans lliures per poder llençar la rabiosa. Els colors els devoren les entra- més, perquè allà hi tindran les virtuts i els
primera pedra. Però el cas de Mongolia nyes, no poden fer-hi més. I acaben fent mals de l'Espanya més progressista i diés especialment singular i bonic, perquè el ridícul de l'altre dia, el mateix ridícul que vina; en definitiva, les virtuts i els mals del
són una gent que no van ni a la cantonada ja van fer amb aquell cèlebre tweet dels seu país. El que en quedi.

ERC

Esquerra Republicana va aconseguir
diumenge una històrica victòria al districte en les eleccions municipals. Els
republicans mai no havien aconseguit
ser el partit més votat al districte i també van guanyar en dos dels tres barris.
pàgina 3

PP

El PP va firmar uns resultats dolents al
districte en les eleccions municipals de
diumenge. Els populars no van arribar
als 3.000 vots i es van haver de conformar amb un 6,6% dels suports, quan en
altres comicis havien tret bons resultats.
pàgina 3

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@MElAmrani

Molt trista la reacció
dels veïns de Rubí davant l’obertura d’un centre d’adolescents immigrants sense
referents. Repeteixo: adolescents. És a
dir: nens. El racisme i la intolerància
guanyen terreny alimentats per la polarització social i la por. És realment
preocupant.

@judici1O
Tienen a 7 chavales de
Altsasu en la cárcel
hace 3 años por el tobillo
roto de un Guardia Civil de paisano y
a 5 violadores sentenciados tomando
finos en la Feria de Sevilla y paseando
por la calle. Lo digo por si te sigue sorprendiendo lo de Marchena en el Tribunal Supremo.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès
Nord i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès),
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@HiginiaRoig
Entre d'altres moltes
coses, no sé si ningú
mereix un president del
Senat que banalitzi/trivialitzi tan terriblement els dolors de Sarajevo. Sarajevo segur que no. (No m'estalvio
recordar que els bombardejos de
l'OTAN als Balcans els dirigia Javier
Solana).
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Els diputats presos...
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Safata d’entrada
Les millors

perles

anquen un polèmic tobogan a Estepona l'endemà d'inaugurarse. L'Ajuntament de la ciutat va crear l'obra per unir dos carrers
amb un desnivell molt elevat i fer que es pogués passar ràpidament d'un a l'altre. Tanmateix, els veïns van començar a patir cops
pel mal disseny de la creació, que tenia un pendent molt pronunciat.

T

nscriuen 15 ovelles en una escola francesa per evitar el tancament d'una de les classes principals. Després d'haver abaixat
lleugerament el nombre de matriculacions, en una escola de
Crêts-en-Belledonne va arribar l'amenaça de tancament d'una
aula. Per evitar-ho, van decidir apuntar els animals a les classes.

I

raven un vídeo pornogràfic dins un cotxe Tesla amb el sistema Autopilot activat. L'escena ha estat comentada pel fundador de la marca automobilística, Elon Musk. Al seu compte
de Twitter, Musk ha comentat jocosament que “resulta que hi ha
més formes d'utilitzar l'Autopilot del que ens pensàvem”.

G

l tenista Marton Fucsovics ha pujat una enquesta amb foto
a Instagram perquè els seus seguidors jutgin si la pilota
que el va derrotar era dins o no. Fucsovics s'enfrontava a Nikoloz Basilasvhili, que va cometre falta en una sacada. Els jutges
van revisar la jugada i la van anul·lar, beneficiant Basilasvhili.

E

esallotgen una biblioteca universitària a Austràlia per una estranya fruita. Els estudiants van començar a sentir una olor
molt forta, similar a la del gas. Davant la situació, més de 500
persones van ser desallotjades pel temor a una explosió. El motiu
real era un durian, conegut per ser la fruita amb pitjor olor del món.

D
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ERC guanya a les Corts
amb un 21% dels vots
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Identificat el ciclista que
va atropellar una mare i el seu fill
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Pedralbes és el barri on VOX
va treure millors resultats el 28-A

4

Les Corts, el districte on més creix
la participació aquest 26-M

5

El Parc Cervantes es converteix
en l’epicentre mundial de la rosa

Ja n’hi ha prou

Madrid té el poder

per Antoni Moliné

per Jordi Lleal

Estem fins als nassos de rebre
insults a tort i a dret. La sessió va
començar titllant-nos de “nazis”
i d‘etarres per haver volgut votar.
Seguidament, arran de la demanda contra Messi per frau fiscal, a ell i la seva família se’ls va
batejar, per part de la judicatura,
com “una família unida para realizar actos criminales” (més o
menys). Tanmateix, Cristiano
Ronaldo, també per frau fiscal, i
superior al de Messi, va tenir l‘honor de passar desapercebut i se’l
va condemnar i prou, com hauria
de ser per a tothom. Encara mancava un altre cas: el de Sandro
Rosell. Sense haver estat jutjat i,
per tant, mantenint intacte el
principi d‘innocència, com després es va confirmar, la jutgessa
de la instrucció li va penjar el rètol de “personaje dedicado a realizar actos criminales”. Aquest
és el preu que s’ha de pagar per
pertànyer a la societat catalana.
A hores d‘ara la “criminalitat” segueix ben viva, com acabem de veure amb la irrupció
d‘un fiscal que intenta processar
les cúpules de la CCMA, TV3 i
Catalunya Ràdio per “pertànyer a
una organització criminal”, la
qual cosa és molt greu perquè,
per extensió, a tot el personal que
hi treballa i els ciutadans que
gaudim dels seus continguts,
també se’ns considera com tals.
Demano a la Generalitat i a
tots els mitjans de casa nostra que
ens defensin sense embuts perquè, si continuen informant amb
el lliri a la mà, arribarà el dia que
la crispació prendrà unes proporcions tan grans que, allò que
ningú vol i desitja, pot acabar sent
una trista realitat. Evitem-ho.

S’ha comparat Barcelona amb
Madrid. Quina tenia els edificis
més alts, més cotxes matriculats, quina tenia el millor equip
de futbol, quina era més potent
industrialment, més cultura,
més exposicions, etcètera. Vet
aquí, que qui es passegi per la
capital d’Espanya, veurà que
allò fou la capital d’un imperi en
què no es ponia el sol, que després anà minvant, però sent que
encara només fos la capital del
territori peninsular ja en tenia
prou per anar augmentant les
diferències a favor seu gràcies
al centralisme que ha imperat
durant dècades i no diguem en
els anys de la dictadura de
Franco. Allò és la casa de l’Estat tal com sona, edificis dels
Ministeris, el del Congrés, el Senat, de Correus, Telefònica,
Banc d’Espanya, ICO, seus
centrals dels Bancs, Instituto
Cervantes, Real Academia de
las Artes de san Fernando, Mu-

seu del Prado, Reina Sofia,
Thyssen-Bornemisza, el Tribunal Suprem, el Tribunal
Constitucional, Capitania de
l’Exèrcit, tot amanit amb la
imatge de milers de cotxes oficials amb els seus xofers.
Això és el nucli dur de l’Estat, deixem-nos d’històries, es
palpa a l’ambient el Poder en
majúscula, Polític, Econòmic,
Judicial, de mitjans d’Informació, Exèrcit i forces de l’ordre,
Social, Religiós, Cultural, Industrial, d’Infraestructures i del
que vulgueu, no hi ha cap dubte, no ho deixaran perdre així
com així, si no els obliguen.
Catalunya, per Espanya,
és una bicoca i amb la revolució dels somriures no en tenen
ni per començar. Caldran altres tàctiques i accions, acompanyades de suports forans,
per obligar-los a afluixar i permetre el referèndum per a la
independència.

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

#EncaixadaDeMans

@324cat: Encaixada de mans entre Oriol
Junqueras i Pedro Sánchez al Congrés,
una de les imatges que ens deixa la sessió
de constitució del Congrés dels Diputats.

#91Milions

@Cuauh_h: La escultura del conejo metálico del artista estadounidense Jeff
Koons se vende en 91 millones de dólares
y bate el récord de un artista vivo.

#CapturatAFrança

@eframi65: Yo sólo espero y confío que la
justicia haga su trabajo con Josu Ternera
sin que los políticos de turno, los oportunistas y demás especies interfieran.
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Obres | Millores als jardins d’Àurea Cuadrado

29 de maig del 2019

Des de fa un parell de setmanes estan en marxa les obres de reforma dels jardins
d’Àurea Cuadrado, al barri de la Maternitat i Sant Ramon. Les obres duraran fins
a l’agost i serviran per millorar les zones verdes i posar mobiliari urbà nou.

Els Diables de Les Corts celebren
dissabte la diada dels 25 anys
» La colla organitza una celebració amb el foc com a protagonista
» 700 diables i diablesses formaran part d’una diada farcida d’actes
CULTURA POPULAR4Els Diables de Les Corts celebraran
aquest dissabte una jornada
molt especial. Concretament,
es tracta de la diada del seu 25è
aniversari, l’acte central d’una
celebració que estan duent a terme al llarg d’aquest 2019.
Així doncs, la ‘Festa Major
dels Diables de Les Corts’, el
nom amb el qual la colla fa referència a la celebració que s’està duent a terme al llarg d’aquest any amb diferents actes,
viurà el seu punt culminant
dissabte amb la ‘Trobada de
Diablesses i Diables de Les
Corts’. Es tracta d’un espectacle
de pirotècnia i correfoc únic
que reunirà un total de 25 colles.
Un total de 700 diablesses i
diables formaran part d’una
diada on el protagonisme serà
per als balls de diables tradicionals, la representació de les
colles deganes de la ciutat i d’a-

A la celebració hi haurà
colles convidades
de la ciutat i d’arreu
de Catalunya
rreu de Catalunya i per als diferents grups de foc que han tingut influència en la trajectòria
dels Diables de Les Corts.
La celebració arrencarà a les
12 del migdia amb un vermut de
germanor i un tast de diferents
productes gastronòmics a la plaça de la Concòrdia amb la col·laboració del comerç de proximitat. També hi haurà una banda
de jazz i l’espectacle de percus-

El Monestir de Pedralbes
acull sessions de meditació

ACTIVITATS4El Monestir de
Pedralbes acull, per segon any
consecutiu, unes jornades dedicades a la meditació zen.
La primera sessió es va celebrar el passat cap de setmana
i se’n faran més aquest divendres i els dies 7, 14 i 21 de juny.
L’objectiu d’aquestes sessions és
recuperar l’espiritualitat d’aquest espai.
Les encarregades de dirigir
les sessions són Berta Meneses,
religiosa filipense i mestra zen
i Carina Mora, coordinadora
de l’Àrea d’Espiritualitat de la

Casa de Sant Felip Neri. Les
dues professores condueixen
el grup de persones que participen en l’activitat a una meditació zen pel claustre a través
d’una pràctica meditativa en
posició asseguda i d’una passejada en calma, amb aturades per
poder copsar els detalls de l’entorn, notar la sensació de repòs
i propiciar un estat tranquil de
l’esperit.
Les sessions de meditació es
fan a primera hora del matí a
porta tancada i hi participen
una quinzena de persones.

Les Corts reivindicarà una
ciutat sostenible durant 8 dies
Els Diables de Les Corts es van fundar fa 25 anys. Foto: Fabian Bolomey

sió de totes les generacions de
tabalers i tabaleres de les Corts
dels últims 16 anys, ja que la secció es va fundar l’any 2003.

EL CORREFOC
La festa seguirà a partir de les
nou del vespre. A la plaça Comas hi haurà un espectacle de
percussió de les tres colles adultes de tabalers i tabaleres de Les
Corts: els Bocs de Can Rosés, la
Repúbli-k de l’Avern i els Diables de Les Corts. Mitja hora
més tard s’obrirà la Porta de
l’Infern amb l’encesa de pirotècnia de la mateixa porta, cosa
que provocarà l’inici del correfoc amb el lluïment inicial davant de la seu del Districte.
Quan els recorreguts del correfoc arribin a la plaça de la
Concòrdia es posarà en marxa,
al voltant d’un quart de dotze de
la nit, l’encesa del sostre de pirotècnia, ‘Espurnes de la Concòrdia’, el lluïment unitari de les

colles i l’espectacle piromusical
de cloenda des de l’Església del
Remei.
Per últim, es farà una revetlla amb una tabalada a càrrec
dels Diables de les Corts per
portar la gent a l’espai de concerts, on la festa s’allargarà fins
a les tres de la matinada amb
l’actuació de diferents grups.

LLIBRE DE VERSOTS
PER L’ANIVERSARI
4Els Diables de Les Corts
també han publicat un llibre
per celebrar el seu primer
quart de segle. Es tracta
d’un llibre de versots, poesia satírica que els diables
fan servir per descriure amb
ironia diferents aspectes
de la vida pública. Els versots, en aquest cas, parlen
de la colla i el món del foc.

SOSTENIBILITAT4Les Corts celebrarà, juntament amb tota la
ciutat, la segona edició de la Setmana de la Sostenibilitat entre
aquest divendres i el pròxim 7
de juny.
Així doncs, en el cas del districte els actes començaran divendres amb una ruta per descobrir la biodiversitat i les seves
funcions socials. La caminada
començarà a les sis de la tarda.
Dilluns que ve, per la seva
banda, es farà l’activitat ‘Passejant per les Corts: innovació
i sostenibilitat’, que organitza

l’Aula Ambiental Can Deu. La
passejada, que començarà a
dos quarts de dotze del migdia
permetrà descobrir com la innovació i la sostenibilitat s’entrecreuen per donar resposta
a les diferents problemàtiques
ambientals que la ciutat pateix. Es passarà per davant
d’una desena d’edificis sostenibles, es visitarà les pèrgoles
fotovoltaiques que serveixen
per abastar d’energia les places i els parcs i es descobrirà
els beneficis dels anomenats
edificis intel·ligents.
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Si l’encertes l’endevines

Si l’encertes l’endevines és el concurs que
ha organitzat pel Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona, en col·laboració
amb l’Escola Superior de Disseny i Art La
Llotja. El certamen també ha tingut el suport
en l’organització dels eixos comercials de
tots els districtes de la ciutat.
La idea de Si l’encertes l’endevines és
acostar la llengua als comerços al mateix
temps que es difonen i es donen a conèixer
les botigues de barri.
Aquesta iniciativa es va desenvolupar
entre el 13 d’abril i el passat dia 11.
Enguany, el concurs consistia a buscar
les frases fetes que s’amagaven a les diferents il·lustracions dels aparadors de les botigues dels eixos comercials participants.
En total hi havia 40 il·lustracions numerades
i exposades a l’interior dels comerços.
Els participants havien d’omplir una but-

lleta de participació que després dipositaven en una mini urna, que també podien trobar en algunes botigues.
Hi havia diverses categories de participació, segons les frases fetes encertades a
la butlleta, i cadascuna tenia un premi.
El passat dia 16 es va fer l’acte de cloenda del concurs, mentre que els premis es
van entregar sis dies més tard.
Aquest Si l’encertes l’endevines ha tingut molt bona acollida i segons els comentaris que ens van arribar de les diferents
botigues participants i dels organitzadors,
creiem que han participat unes 1.000 persones. El concurs ha ajudat a conèixer la
llengüa, el territori i les botigues.
Una botiga participant ens va dir textualment “tinc una clienta que ha guanyat un
dels premis de lingüistica!!! Està molt contenta!. S’ho va currar anant a totes les bo-

Amb el
suport de

tigues. Va canviar-se la pila de rellotge a Tic
Tac i també va comprar un pijama a Lencería Escorpión”.
Les guanyadores i els guanyadors han
recollit els seus premis, tres vals de 100
euros per gastar a les botigues del nostre
eix comercial i unes bosses amb diversos
obsequis cedits pel Districte. Les tres persones premiades amb els vals de compra
han estat Josefina Salazar, Sílvia Pérez i
Blai Sánchez.
L'acte de cloenda es va celebrar en un
ambient familiar i distès i ha comptat amb la
participació de la vicepresidenta de l'Eix
Comercial Sants-les Corts, Reyes de la
Corte, la consellera de Comerç del Districte, Laura Cañadas, i la delegada local
del Consorci de Normalització Lingüística,
Sílvia Aregall, que van ser les encarregades de lliurar els premis.
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Òpera al Comerç
També volem mostrar el nostre agraïment a tot el públic i a
tots els comerços participants de l’edició d’enguany:
Andrés Maldonado-ferreteria i serveis de seguretat, La Idealògica- espais coworking, Uma Barcelona- roba de dona, V.V
Foto-fotografia, Tic Tac-rellotgeria, Diana Guill-estètica, Escoda
Marcs a mida - pintura i taller, SwingManiacs&Carmen Caparrós-escola de ball, Reyes de la Corte-perruqueria i Il Cuoco
Fauno-pizzeria.

Per segon any, l’Òpera al comerç ha tornat a batre rècords.
Vam poder gaudir d’una audició en directe de les millor peces
operístiques que contrasten amb un dia normal de feina, i que
fan aturar i sorpendre el passavolant.
Aquest cop, per sort, el temps ens va acompanyar. No obstant això, algunes botigues s’havien preparat per si calia fer les
actuacions a cobert. Dins i fora, l’atractiu va ser total.

L’art dels llibres
El passat dimarts dia 14, l’eix
Sants les Corts va ser convidat
a un esdeveniment solidari anomenat l’Art dels llibres. Aquesta
cita consistia a una exposició i
subhasta de peces d’art a favor
de l’Associació Llibre Solidari.
L’acte es va celebrar al Palau
Abadal, que ara és la seu del
Banc Mediolanum.
Llibre Solidari és un dels associats de l’eix i participa de
forma activa amb nosaltres en
molts dels esdeveniments que
organitzem periòdicament.

Llibre solidari és una ONG
creada l’any 2011 de la mà de
Joan Bagur, un empresari jubilat que va voler seguir en actiu
i dedicar temps i recursos a les
persones amb menys recursos.
Actualment la seva filla,
Berta Bagur, gestionar l’ONG
amb el seu equip.
Aquests han posat en marxa
el projecte De la precarietat a
l’estabilitat per ajudar a persones a sortir d’una situació complicada oferint-los suport tant
psicològic com econòmic.
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Tot a punt per a la primera
edició del Polo Music Festival
MÚSICA4El Polo Music Festival
està a punt de viure la seva primera edició. El festival de música que organitza el Real Club de
Polo es posarà en marxa aquest
divendres amb el concert del
cantant i músic espanyol de pop
melòdic Pablo López.
De fet, López oferirà un doble concert al festival, ja que
també actuarà dissabte. Després de tres discs que l’han situat
com un dels artistes més rellevants del panorama actual del
pop espanyol, López viu un dels
millors moments de la seva carrera professional gràcies a l’èxit
del seu darrer treball ‘Camino,
Fuego y libertad’.
CARTELL DE LUXE
A banda del doble concert de López, el Polo Music Festival, que
s’allargarà fins al 10 de juny, presenta un cartell amb grans noms.
El 5 de juny serà el torn de The
Original Alan Parsons Project
Band THE PROJECT, que es va
convertir en un dels equips de
producció de gravació més importants de la indústria del rock
progressiu dels 70 i els 80. La
banda s’ha retrobat aquest 2019.
Els concerts seguiran l’endemà amb l’actuació d’Ana Guerra,
l’exconcursant de l’edició del

Les Corts

29 de maig del 2019

Pablo López inaugurarà divendres el Polo Music Festival. Foto: Arxiu

2017 d’Operación Triunfo. Després de l’èxit de ‘Lo Malo’, juntament amb Aitana, va publicar el
passat mes de gener el seu primer
disc, ‘Reflexion’.
El 7 de juny el protagonisme
serà per a Miguel Poveda, una de
les grans veus del flamenc actual.
Artista multi premiat, Poveda té
una trajectòria professional de
més de 30 anys i actualment
està de gira amb el seu últim disc
amb el qual celebra les seves tres
dècades de música. L’endemà, el
8 de juny, arribarà el torn de Luz
Casal, que aquest 2019 presenta
el seu darrer disc ‘Que corra el

aire’, format per 10 cançons i un
petit homenatge.
Els dos últims concerts tindran dos protagonistes de primer
nivell: David Bisbal i Jasor Derulo. Bisbal pujarà a l’escenari el
dia 9 de juny. El cantant espanyol es troba en un dels millors
moments de la seva carrera després de l’èxit de la cançó, feta amb
Sebastián Yatra, ‘A Partir de
Hoy’. Per últim, el 10 de juny Derulo tancarà el festival. L’artista
estatunidenc és un dels grans
noms de la música internacional
i acumula més de 300 milions de
reproduccions a Youtube.

El Concurs Internacional
de Música ja té guanyadors

MÚSICA4El Concurs Internacional de Música de les Corts,
amb una participació de 70 intèrprets de tot el món, i després
de dues fases de selecció, va entregar els seus premis dissabte
passat després que se celebrés la
fase final a l’Auditori AXA de les
Corts.
L’Auditori AXA, doncs, va
acollir els nou finalistes, quatre
en categoria instrumental i cinc
en categoria cant, una xifra extraordinària per la qualitat dels
intèrprets. Els finalistes van oferir els seus recitals a un públic
que va omplir l’auditori de gom
a gom. Després del concert i
d’una llarga deliberació del jurat
es van conèixer els guanyadors
i guanyadores.

En categoria cant, la finalista va ser la catalana Anna Gomà
i la guanyadora la soprano Laura Brasó que, a banda del premi
econòmic, participarà en un
concert al centre cívic Josep M.
Trias i Peitx dins el cicle ‘Clàssica a les Corts’.
En categoria instrumental, el
segon premi va ser per al quartet
Altimira (Maria Florea, Luis
Peña, David Andújar i Mariona
Tuset) i el guanyador va ser el pianista veneçolà Jeremias Obando,
que també participarà en el concert del cicle ‘Clàssica a les Corts’.
També tindrà l’oportunitat de
gravar una maqueta professional
amb Solfa Recordings. Per últim,
el premi del públic va ser per al
pianista Guillem León.

Barris al dia

Lletres i futbol
29 de maig del 2019
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» Les Corts Escenari Literari arriba a la cinquena edició amb el futbol com a protagonista
» El cicle se celebra del 30 de maig al 2 de juny amb activitats gratuïtes en espais del districte

A dalt, dues imatges de l’edició de l’any passat i a baix, una imatge promocional i el cartell de l’edició d’enguany. Fotos: Districte i Alfonso Morillas

4Onze jugadors es disputen la pilota contra onze més amb l’objectiu d’arribar a la porteria contrària
i marcar gol, impulsant-la amb els
peus, el cap o qualsevol part del cos
excepte mans i braços. Aquesta podria ser una definició simple del
que és el futbol. Però l’esport més
popular del món, practicat per
més de 265 milions de persones segons la FIFA, i amb molts més seguidors i seguidores al voltant del
planeta, és força més complex.
Valors, identitat, cultura, educació, competició, interessos econòmics, art, màrqueting... Són molts
els factors que avui en dia giren al
voltant del futbol. Per això, el Districte de les Corts, fortament vinculat a aquest esport, dedica enguany el cicle literari de ‘Les Corts
Escenari Literari’ a l’esport rei i a tota
la seva significació.
“El festival, que arriba a la seva
cinquena edició, sempre ha volgut
posar en relació la literatura amb el
territori. Si l’any passat vam parlar
de les maternitats, per la ubicació
de l’hospital, aquest any hem volgut aprofitar que el Camp Nou és
un edifici emblemàtic i simbòlic de
les Corts per preguntar-nos quin
vincle existeix entre l’art i el futbol”,

comenta Albert Lladó, periodista i
comissari del cicle literari.

PONENTS DE LUXE
Així doncs, durant quatre dies, el
districte s’omplirà de lletres, música i futbol amb experts que participaran de conferències, taules rodones, una jam literària, escenificacions i, fins i tot, una ruta guiada.
“El futbol no és només un esport.
És a partir de la seva significació estètica que podem establir paral·lelismes amb la creació, i per això
hem convidat a ponents com Valentín Roma, director del centre La
Virreina, o l’escriptor Jordi Puntí, perquè ens ajudin a establir aquests
jocs de miralls entre literatura i voluntat d’estil”, afegeix Lladó.
Per al comissari, un dels objectius del festival, que és obert, gratuït i lúdic, “és trencar les escletxes
generacionals. És per això que hi ha
activitats pensades per a tots els públics i a llocs diversos, des de les biblioteques del districte fins a les
principals places”.
El cicle literari l’inaugurarà Alfonso Morillas, historiador de l’art
i “aficionat avançat” del futbol. “El
futbol és un esdeveniment d’una
gran plasticitat que ens incita a par-

lar-ne contínuament: després del
partit, en tertúlies de ràdio, en articles de premsa... I tot per transformar amb la paraula el que ha
succeït durant els noranta minuts
de joc. Quan aquesta atenció es
produeix des del món de la literatura torno a gaudir del futbol des
d’una altra perspectiva”, declara
Morillas. “Esdeveniments com
aquesta edició de Les Corts Escenari
Literari ajuden a visibilitzar que
futbol i literatura formen molt bona

Valentín Roma, Jordi
Puntí o Emma Riverola
seran alguns dels noms
més destacats del cicle
parella, i poden combinar molt bé
en el camp de la cultura”, conclou.
Morillas, que ens oferirà una repassada dels títols principals sobre
el futbol, confessa que, si ha de destacar-ne algun, es queda amb ‘Poesía y patadas’, de Miguel Ángel Ortiz, “perquè és un llibre de llibres,
una repassada per un segle de literatura futbolera en el que l’autor,
amb molta qualitat literària, va

parlant de diferents obres des de
començaments del segle XX fins a
l’actualitat”. Tot i això, també es
decanta per la novel·la gràfica ‘Fútbol’, de Pablo Ríos i Santiago García,
o per “els "exercicis d'estil" que fa
Jordi Puntí a ‘Tot Messi’, un dels autors que també estarà present a l’Escenari Literari. Si parlem d’obres que
destaquen per la gran originalitat
del seu format, Morillas ens esmenta ‘Los desafortunados’, de B. S.
Johnson, o un altre dels autors
que també vindrà a les Corts, Valentín Roma amb la seva obra ‘Retrato del futbolista adolescente’,
una narració molt particular pel seu
plantejament i molt allunyada del
que es pot esperar d’un llibre amb
presència del futbol”.
DONES I ESPORT FEMENÍ
Les dones i l’esport femení també
tindran un paper destacat a l’Escenari Literari. “Autores com Anna
Ballbona, Emma Riverola o Llucia
Ramis, a més de l’actriu Padi Padilla, ens ajudaran a explicar, també,
l’auge del futbol femení i com
això hauria de ser reflex, també,
d’un món literari que ha d’atendre
més i millor a les escriptores”, apunta Albert Lladó.

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

La música, com ja és habitual
en aquest cicle literari, també tindrà un paper destacat. Divendres
al vespre es podrà gaudir d’una
jam literària amb música en directe
a la plaça Concòrdia. Una escriptura en viu d’un partit de futbol
imaginari, on el públic tindrà tant
a dir que serà qui decideixi el resultat final del matx. Dissabte serà
el torn de la música i el ball de carrer. El rap i el breakdance acompanyaran a artistes capaços de
fer anar la pilota al ritme dels textos cantats, amb acrobàcies i malabarismes d’autèntics cracks.
Les Corts Escenari Literari
també comptarà amb la presència de l’escriptor espanyol d’origen croat Milo J. Krmpotic i el filòsof Miquel Seguró, que dialogaran sobre coneixement, passió
i raó. Finalment, l’historiador Carles Viñas i el filòsof responsable
de la secció ‘Espècie protegida’
del diari Ara, Xavier Fina, debatran
sobre com la pràctica del futbol
pot funcionar com a mirall cultural i polític de la societat.
Tots els actes són gratuïts i
d’accés lliure. Consulta tota la programació i horaris al web barcelona.cat/lescorts.
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Contra els creuers de gas
Entitats veïnals i ecologistes denuncien que el gas liquat “és un combustible fòssil”
Foto: Aina Martí/ACN

MEDI AMBIENT/ Ecologistes en Acció, la
Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i la
federació europea Transport and Environment(T&E) van denunciar a finals d’abril,
després que el dia 26 del mateix mes atraqués al port de Barcelona el primer creuer
propulsat amb gas liquat, que aquest tipus
de gas “és un combustible fòssil”.
Aquestes entitats asseguren que aquest
tipus de combustible “no pot considerar-se
una solució ambiental com venen anunciant les autoritats portuàries”, ja que la seva
utilització en el transport marítim “pot generar emissions de gasos d’efecte d’hivernacle fins a un 9% superiors a l’ús del gasoil
marí”. Les xifres surten d’un informe elaborat
per Transport and Environment.
Aquests nous tipus de creuers de gas natural liquat han de suposar una transformació tecnològica si els ports s’adapten per tal
de subministrar-la. En el cas de Barcelona, el
primer port de creuers d’Europa, s’ha adaptat la planta d’Enagas perquè pugui subministrar el gas liquat als nous creuers que el
facin servir com a combustible. De moment
està previst que aquest any n’hi hagi tres en
funcionament i que abans del 2026 ja n’hi
hagi una vintena. Des del Port de Barcelona
diuen que el gas liquat pot permetre una reducció del 80% de les emissions d’òxids de
nitrogen (NOx), del 40% de les emissions de
diòxids de carboni (CO2) i eliminar els òxids
de sofre i les partícules en suspensió.
“CORTINA DE FUM”
Els arguments del Port són, segons les quatre entitats que s’oposen al turisme de

Neix la Plataforma Ciutadana Residu
Zero amb l’impuls d’entitats locals
SOSTENIBILITAT/ Amb l’objectiu de combatre la generació de residus, a mitjans d’abril es va presentar la Plataforma Ciutadana Residu Zero, que neix amb l’impuls de diferents entitats locals com ara la FAVB.
Així doncs, 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”, afirma Mercè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), una de les més de trenta entitats que conformen la plataforma. 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 aprovats 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. A Catalunya la recollida selectiva està estancada.
El 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.

creuers, una “cortina de fum per a ocultar la
seva inacció enfront dels alts nivells de contaminació i poder continuar ampliant terminals i batent rècords en l’arribada de
creueristes”. Ecologistes en Acció, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de
Barris per un Turisme Sostenible i la federació
europea Transport and Environment(T&E)
afegeixen que de les més de 830 escales previstes i dels 12 nous creuers que s’estrenen
aquest any a la ciutat comtal, “tan sols dos
creuers arribaran propulsats per gas”.
El problema estructural que denuncien
les quatre entitats és que “Barcelona és la
primera destinació de creuers d’Europa i
del Mediterrani”, ja que recorden que

Les entitats recorden
que el 2018 Barcelona
va atreure tres milions
de creueristes
només el 2018 va atreure tres milions de
creueristes. Afegeixen, també, que hi ha un
pla per continuar creixent “malgrat l’amenaça que suposa per a la salut humana i
dels enormes impactes ambientals i socials
que ocasiona aquest tipus de turisme massiu per a la ciutat”. Per tot plegat, demanen
al Port i l’Ajuntament que “revoquin de
forma immediata l’acord que preveu la
construcció de dues noves terminals de
mega-creuers en el Moll Adossat”.

El Gòtic vol lluitar contra
la pèrdua de població
BARRIS/ La pressió immobiliària, la manca de comerç de
proximitat i la massificació turística han provocat que el
Gòtic, i tot Ciutat Vella, hagi perdut població.
Aquesta realitat la van denunciar a mitjans d’abril els veïns
i les entitats del Gòtic a la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, a qui van explicar la necessitat de
fer un pla de xoc contra la pèrdua de població. Després
d’haver-se trobat amb veïns i entitats en dues ocasions en
els darrers mesos, Vilà apunta que, entre les principals queixes dels veïns, hi ha l’impacte de la massificació turística en
el model econòmic del barri, una ordenança de terrasses que
consideren que està feta per als propietaris de locals i no per
als veïns i la presència de clubs de cànnabis.
Un dels punts que els veïns consideren més problemàtic
és el carrer Escudellers, on hi ha tres discoteques. També denuncien que la zona per sota del carrer Ferran i l’entorn de
la plaça Reial són zones complicades.
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La FAVB i Aigua és Vida acusen Agbar
de voler “mantenir els seus privilegis”
RECURSOS BÀSICS/ Aigua és
Vida i la Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB) van
demanar a finals d’abril als grups
municipals que, en els primers
mesos del pròxim mandat, convoquin la consulta per decidir si la
gestió de l'aigua a Barcelona ha
de ser pública i amb participació
ciutadana.
El pronunciament de les dues
entitats va arribar després que
cinc entitats (CCIES, SGAB, Aigües
de Barcelona, Comité Intercentros
d'Aigües de Barcelona i Abogados
Catalanes por la Constitución)
anunciessin la presentació de diferents recursos judicials contra
l'aprovació de la consulta.
Segons Aigua és Vida i la FAVB,
aquestes cinc entitats tenen “algun
tipus de vincle amb Agbar” i el seu
objectiu seria “escampar els contenciosos en diversos jutjats perquè en algun soni la flauta”.
Aquesta quantitat de recursos,
afegeixen les dues entitats, també
provoca “multiplicar per cinc els
costos de l'administració i també
de les entitats sense afany de
lucre que volen fer seguiment del
cas”. Aigua és Vida i la FAVB creuen
que Agbar vol “mantenir els seus
privilegis que durant tantes dècades han tingut a la ciutat i que
tants beneficis li ha comportat
gràcies al rebut que paguen les
famílies amb costos molt sobredimensionats, aprovats en despatxos d'esquena a la ciutadania”.
CONSULTA
A finals del mes d’octubre de l’any
passat el Ple de l’Ajuntament va

aprovar la celebració d’una consulta que tenia el suport de
27.000 firmes de la ciutadania per
decidir si la gestió de l’aigua a Barcelona ha de ser pública o no. És
per això que Aigua és Vida i la
FAVB pressionen els partits perquè segueixin el camí que es va
obrir l’octubre de l’any passat. En
paral·lel, també manifesten la
seva “plena confiança” en els serveis jurídics de l’Ajuntament perquè defensin “la institució per
sobre dels evidents interessos d’aquesta empresa multinacional
francesa”.

L’Ajuntament va
aprovar a l’octubre
una consulta sobre
la gestió de l’aigua
La iniciativa ciutadana que es
va aprovar l’any passat en el marc
de la iniciativa de l’Ajuntament Decidim Barcelona, i que tenia al darrere Aigua és Vida, la FAVB i altres
entitats com l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres, proposava “teixir una xarxa ciutadana
a Barcelona per tal que l’aigua
sigui gestionada de forma pública,
democràtica i amb participació
ciutadana”. Les entitats impulsores
van remarcar que “no només es
tracta d’aconseguir una gestió pública, sinó de garantir que la participació ciutadana tingui un paper
fonamental en la gestió”.

URBANISME/ Veïns de la Sagrada
Família es van manifestar per tercera vegada el passat 4 de maig
contra el projecte de l’Ajuntament
de Barcelona i la Junta del Temple
d’expandir-se més enllà de la parcel·la que ocupa la Sagrada Família amb la construcció de l’escalinata
principal que el Patronat de la basílica preveu fer al carrer Mallorca.
El pla, que l’Ajuntament va
aprovar fa uns mesos amb el suport de tots els partits menys el
PSC i la CUP, afecta dues illes senceres de cases entre els carrers Mallorca i Aragó i contempla l’expropiació de diferents edificis, ja
que el Pla General Metropolità
qualifica l’espai com a zona verda.

El Poblenou es
manifesta contra
la gentrificació

Foto: Aina Martí/ACN

El Govern de la Generalitat aprova
la limitació del preu del lloguer
ACN/ La Generalitat ha aprovat el decret
llei que permet la limitació dels preus del
lloguer als barris o a les ciutats on es
pugui acreditar una manca d'habitatge
assequible. El decret obliga a declarar una
ciutat o barri com a zona amb mercat
d'habitatge tens com a pas previ per imposar la contenció de preus.
Com a norma general, el cost del lloguer en aquestes zones només podrà superar en un 10% l'índex de referència de
preus del lloguer, ampliable fins a un 5%
addicional en els casos en què es puguin
justificar vistes excepcionals o característiques especials, com ara piscines comunitàries o jardins.
Els pisos de nova construcció o totalment rehabilitats tindran una moratòria

Veïns de la Sagrada
Família, contra
les expropiacions

de tres anys en l'aplicació del límit i podran oferir-se a un 20% per sobre de l'índex en els primers cinc anys de la seva
sortida al mercat.

UN 38% MÉS EN 5 ANYS
En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà
del lloguer ha crescut un 29% en els últims 5 anys. L’increment general és especialment alt a la ciutat de Barcelona, on el
preu mitjà d’un pis de lloguer de 72 metres quadrats és actualment de 949 euros,
segons l’Incasòl, prop d'un 40% més que
fa 5 anys. És a dir, un increment mitjà de
prop de 270 euros per pis.
Per tot plegat, la limitació dels lloguers
era una forta reivindicació de les entitats
que lluiten pel dret a l’habitatge.

PROTESTA/ Veïns del Poblenou
van sortir al carrer el passat 5 de
maig en el marc d’una jornada
contra la gentrificació al Poblenou.
La jornada, organitzada per
l’entitat veïnal Ens Plantem P9, es
va fer a la rotonda del Casino l’Aliança i va tenir com a objectiu“fer
xivarri” per denunciar el procés
d’expulsió del veïnat que aquest
col·lectiu assegura que està tenint lloc al barri des de fa temps.
Des d’Ens Plantem P9 reivindiquen el dret a lluitar “per un barri
viu, de tothom i amb habitatge digne”i denuncien que la gentrificació
obliga molts veïns a marxar “pels
preus inassumibles” que actualment hi ha al mercat immobiliari.

‘La Cultura va de
Festa’ celebra la
seva 39a edició
NOU BARRIS/ El Parc de la Guineueta va acollir el passat 5 de
maig la 39a edició de la festa ‘La
Cultura va de Festa’, una de les celebracions amb més història del
districte de Nou Barris.
La festa l’organitzen les entitats veïnals i socioculturals del districte, com per exemple l’Ateneu 9 Barris o la Xarxa 9 Barris
Acull. Al llarg del dia es van celebrar diferents activitats repartides
en tres espais diferents. Algunes
de les més destacades van ser la
Mostra d’entitats de 9 Barris, el
pregó de l’Agrupament Escolta
Trini Nova, l’homenatge a Juana
Lobo, el dinar popular o la cercavila i el ball de foc.
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El director de l’acceleradora d’start-ups d’Ogilvy Barcelona, Diego Fernández, va afirmar fa uns dies, durant la celebració del ‘Retail and Brand Experience World Congress’,
que el futur del sector del retail “passa per crear experiències hiperpersonalitzades”.

La mostra de comerç del carrer
Vallespir es farà el 15 de juny
FIRA4La primavera convida a
fer vida al carrer i és un dels moments de l’any que els comerciants locals aprofiten per organitzar diferents activitats,
com ara les mostres comercials. En aquest sentit, el pròxim
dissabte 15 de juny hi haurà una
cita obligatòria al barri, la mostra de comerç del carrer Vallespir que organitza des de fa
anys l’Eix Sants-Les Corts.
Els comerciants muntaran
els seus estands durant tot el dia
al llarg del carrer, des del seu
origen a tocar de l’estació de
Sants i gairebé fins al final, a la

La mostra de comerç
l’organitza des de fa
anys l’Eix Comercial
Sants- Les Corts
travessera de les Corts. Durant
la mostra comercial podran
presentar els seus productes i
les seves millors ofertes de cara

Una imatge de l’edició de la mostra de l’any passat. Foto: Eix Sants-Les Corts

la temporada de primavera i
també d’estiu.
També es col·locaran escenaris on, durant tot el dia, es
faran diferents activitats. Durant la mostra també se sortejaran vals de compra per tal
que els guanyadors se’ls puguin gastar en els comerços associats de la zona.

EXPOSICIÓ HISTÒRICA
Durant el dia la gent també
podrà gaudir de diferents novetats musicals i també d’una
exposició sobre la història del
mateix carrer Vallespir. Des de
l’Eix Sants-Les Corts expliquen
que, a banda d’aquesta programació, “també hi haurà alguna
altra sorpresa”.

Les Corts celebra la Setmana
Internacional dels Mercats

ACTIVITATS4La gran festa dels
mercats de la ciutat, la Setmana
Internacional dels Mercats, va
arrencar el passat 18 de maig al
conjunt de la ciutat i durant
dues setmanes, tot i el seu nom,
apropa els mercats de la ciutat
als veïns amb més de 60 activitats gastronòmiques, culturals,
infantils i d’altres estils.
En aquesta línia, el Mercat
de les Corts va acollir fa pocs
dies un taller sobre l’exclusió
social, on es va explicar als
nens i nens que hi van participar el concepte d’exclusió social

a través del còmic. Organitzat
per la Fundació Sant Joan de
Déu, l’acte va tenir el dibuix, els
murals i les històries com a
principals protagonistes.
L’origen de la celebració de la
Setmana Internacional dels Mercats es troba a Anglaterra. L’any
2014 els mercats anglesos van
pensar a fer una campanya que
englobés mercats de tot el món.
Durant 15 dies van organitzar activitats culturals, gastronòmiques i familiars per atraure més
públic. El model també ha arribat a Barcelona.
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Guardons | Demà es lliuraran els Premis Dona i Esport

El Saló de Cent de l’Ajuntament serà l’escenari, demà al vespre, de la cerimònia
d’entrega de la 12a edició dels Premis Dona i Esport. Com és habitual, hi haurà
quatre categories: Promoció, Dona Esportista, Mitjà de Comunicació i Club.

El Polo perd la final de la
lliga masculina contra l’Egara
» Carlos García Cuenca no pot acomiadar-se del club amb el títol
» L’entitat anuncia renovacions de peces clau en els dos sèniors
Pau Arriaga
PEDRALBES
No va poder ser. El Polo no va
completar la remuntada a la final,
de manera que l’Egara és el tercer campió diferent en els darrers
tres cursos de la lliga masculina.
El conjunt de Carlos García Cuenca es va haver de conformar
amb la plata després de perdre el
partit pel títol el passat diumenge 19 (1-2 en la Final a Quatre organitzada a Terrassa) i l’entrenador gallec no va poder acabar
la seva trajectòria a la banqueta
del club de la manera somiada.
Les intervencions de Mario
Fernández van fer que el 0-0 no
canviés en la primera meitat del
matx, però els terrassencs, molt
motivats per jugar la final a casa,
van marcar dos gols en poc més
de vuit minuts (primer Pau Quemada i més tard Josep Romeu)

Matías Rey seguirà vestint de blanc el curs que ve. Foto: RCP

que dificultaven, i molt, que els
de Pedralbes reeditessin el títol.
El Polo es va bolcar contra la porteria de Francesc Cortés, però l’únic que aconseguiria seria retallar el desavantatge amb un gol
del capità David Alegre. Els de
Pedralbes van poder empatar
amb un gol de penal, però la defensa de l’Egara va evitar l’empat.

A dos punts del
títol i de l’ascens
de categoria. La
temporada 201819 del primer equip de l’UBAE
s’ha quedat en un notable alt i no
pot rebre la qualificació d’excel·lent després de ser subcampió del grup 2 de Tercera, per
darrere del Sala 5 Martorell.
Els Mamuts han posat el
punt final a la temporada amb 69
punts (21 victòries, sis empats i
només tres derrotes, dues a casa
i una al Principat d’Andorra, a la
pista del Sant Julià), dos menys

que el campió. L’aspecte en el
qual més ha destacat l’equip ha
estat el rendiment ofensiu, encaixant només 62 gols.
L’equip va arribar a la darrera jornada (el cap de setmana
passat) amb possibilitat de guanyar el títol i pujar de categoria,
però malgrat fer els deures al Pavelló de l’Illa contra la Penya Esplugues (4-0), el triomf contundent del conjunt del Baix Llobregat a la pista del CEFS Santpedor (1-5) va evitar que els
verds poguessin celebrar un ascens desitjat davant l’afició.

El Joventut perd el primer
partit de la promoció al Clot

MOVIMENTS ALS DESPATXOS
Així, amb la temporada 2018-19
ja acabada, l’activitat es concentra ara en les renovacions de les
plantilles dels dos equips sèniors
de cara al curs que ve. De moment, l’entitat ha anunciat les renovacions de Matías Rey i de Sofía Darnay, Marlies Verbruggen
i Sofía Maldonado.

Tot a punt per a la 47a edició
de la Copa Potter de tennis

Entre demà i diumenge,
les instal·lacions del Reial Club de Tennis Barcelona (i del Polo) tornen a ser l’escenari de la Copa
Potter, la competició de tennis de
veterans més prestigiosa de la ciutat, i que arriba a la 47a edició.
Els partits es posaran en marxa a les 10 del matí de demà.
Aquesta vegada, 13 seleccions nacionals (set equips masculins i sis
femenins) seran a la ciutat per

La gran temporada de l’UBAE
es queda sense premi final

lluitar per aquesta competició,
que va camí del mig segle de vida.
La Copa Potter inclourà en el
seu programa un clinic per als jugadors especials de la Federació
ACELL que serà impartit per
jugadors dels diferents equips.
MUNAR CAU A PARÍS
Per altra banda, el balear Jaume
Munar va perdre a la primera
ronda de Roland Garros en tres
sets contra Salvatore Caruso.

El Joventut de Marc
Cornet està obligat a
dos partits en la promoció de permanència si no vol perdre la categoria. El conjunt cortsenc va perdre el primer dels tres enfrontaments contra el Grup Barna (dissabte passat, a la Nau del Clot, per
55-52), de manera que les grogues han de forçar el tercer partit guanyant aquest dissabte al Pavelló de l’Illa.
El partit al districte de Sant
Martí es va decidir a la recta final
a favor de les locals, malgrat les

grans actuacions de María Cordón i de Mireia Riera, que van
anotar 11 punts cadascuna. El
Barna havia començat millor,
però la reacció del Joventut (3-18)
va donar-li emoció a la recta final
de l’enfrontament.
CONVENI AMB AÍTO
Per altra banda, institucionalment, divendres passat l’entitat va
signar un conveni amb la Fundació Aíto García Reneses, que
farà que el club i els tècnics de
l’entitat treballin conjuntament
en les categories de la base.
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Dones i poesia a les Corts
Amb aquest concert/recital el passat 3 de maig a
les 19:30h al Centre Cívic
Can Deu, en Jesús Fusté, la
Coia Valls i un magnífic
grup de músics volen
apropar-nos a algunes de
les veus més destacades
de les poetesses contemporànies, massa sovint silenciades o deixades en
un segon pla, a l’ombra
d’una cultura predominantment masculina. Les
veus de poetesses com la
nostra Montserrat Abelló i
moltes altres: Ana Blandiana, Andrée Chedid,
Emily Dickinson, Florbela
Espanca, Gloria Fuertes,
Margherita Guidacci, Ricarda Huch, Juana De Ibarbourou, Rosario Castellanos… van omplir la sala
amb un missatge clar. El
mateix autor ens diu:

«Aquest ostracisme, aquest
vel que mica a mica es va
descorrent i que ens mostra
amb claredat el talent d’aquestes artistes singulars,
és el que m’ha portat a musicar aquests poemes, a afegir el meu petit granet
d’arena. Des de la magnífica
Emily Dickinson fins a la
nostra Montserrat Abelló,
un segle i mig de poesia
amb nom de dona».
Aquest és el darrer disc
d’aquest cantautor de terres tarragonines. La seva és
una discografia intimista
en un viatge per la memòria personal i col·lectiva, a
través de lletres i veus que
omplen els nostres paisatges. Ell mateix ens diu: «Al
Priorat, a Pradell de la Teixeta, els dies passaven, i
encara avui passen, entre
silencis i els sons sempre

escadussers d’un poble
petit. Cantava», «i això era
tot, i això era prou».
Després de formar-se
uns anys a Itàlia, de tornada van aparèixer les primeres cançons: «Vine amb
mi» (amb el clarinet d’en
Josep Fuster) un disc intimista amb ressons de
piano clàssic i poesia. Més
tard van néixer les «Lletres
d’aigua» de la mà de la Fira
del Llibre Ebrenc i dels
poetes de la terra que tant
estima: Xavier Amorós,
Gerard Vergés, Artur
Bladé, Manel Garcia Grau,
Cinta Mulet, Andreu Carranza, Yannick Garcia,
Manel Ollé, Albert Guiu,
Josep Amorós…
I més tard el disc «Cruïlles» (2015), amb la col·laboració de l’escriptor Jesús
M. Tibau. Una obra creativa

musical que parteix de la literatura i dels temes universals per arribar a
comprendre que estimar
és respectar, que la llibertat
de decidir o no un projecte
de vida compartida entre
persones és un principi fonamental de vida, de relacions, de convivència. I això
ha de ser possible també
entre pobles.
I arribem a «La matriu

del vers», aquest seu darrer treball, amb la col·laboració de la Coia Valls i un
gran equip de músics, on
ens reivindica un univers
femení sovint bandejat
per una cultura masculina
excloent on les veus d’aquestes poetesses agafen
forma i amb la música esclaten amb tota la seva essència. Un alfabet amb
nom de dona.
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| Team Sonic Racing
De la mà de la factoria Sega arriba aquest joc de conducció que
proposa curses esbojarrades amb personatges com Sonic o Shadow.

Famosos

No t’ho perdis

La cantant madrilenya Marta Sánchez havia d’actuar
per primera vegada a Badalona el passat 18 de maig.
En un concert emmarcat dins del Dia Internacional
Contra l’Homofòbia, Sánchez tenia l’objectiu de demostrar perquè va ser tota una diva musical els
anys 80 i 90, però tot es va torçar davant d’una situació força desagradable per a la vocalista. Membres del públic van començar a llençar ous contra
l'artista, fent que abandonés l'escenari. L'escena ha
tingut una repercussió enorme a les xarxes socials, on
Sánchez ha rebut mostres de suport i s'ha acusat els
autors de la gamberrada d'odiar Espanya. El llançament dels ous ha estat per a molts relacionat amb
una polèmica actuació on la cantant va posar lletra a
l'himne d'Espanya, fet que hauria despertat l'animadversió de part dels assistents. "Rojo, amarillo, colores
que brillan en mi corazón y no pido perdón" eren alguns
dels versos compostos per la coneguda artista.

Visita el Museu del Disseny
El Museu del Disseny, a Barcelona, renova la seva exposició
permanent. Amb la incorporació de 36 noves peces, l’exposició de disseny de producte ‘Del món al museu. Disseny de
producte, patrimoni cultural’ passa a mostrar 250 objectes
representatius de les etapes més significatives del disseny a
casa nostra, des de l’època del GATCPAC fins avui. Entre les
noves peces que s’exposen hi ha autors consagrats com ara
Gemma Bernal i Javier Mariscal i d’altres que fins ara no
eren presents a la col·lecció. Aquestes noves peces enriqueixen el discurs de l’exposició, inaugurada el 2015.

Llibres

?

M A R T A

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

S Á N C H E Z

Ser una cantant d’èxit dels anys 80 i 90

Va saltar a la fama amb Olé Olé i va continuar en solitari

?

Li van llençar ous a Badalona

QUÈ LI HA PASSAT

Havia d’actuar en un concert contra l’homofòbia

...

Titllen d’intolerants els autors de l’atac

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Polítics i artistes han criticat el seu “odi a Espanya”

Música

Pelis i sèries

Tornar a encantar el món
Silvia Federici

Les noies de Mossbank Road
Amelia Bullmore

Palestine
Zoo

Hellboy
Neil Marshall

L’activista italiana Silvia Federici mostra
la seva cara més persuasiva, apassionada, compromesa i clara a Tornar a encantar el món. El feminisme i la política
dels comuns. Al llibre, l’autora qüestiona les condicions socials que exigeixen
que uns morin perquè altres puguin
viure, la divisió del treball com una forma de governar mitjançant la mort.

Torna un dels èxits de la temporada
passada, amb la magistral direcció de
Sílvia Munt i la posada en escena de
Cristina Genebat, Marta Marco i Clara
Segura. Aquesta emotiva comèdia parla de l’amistat i dels llaços que tres
noies creen quan entren a l’espai de llibertat que és el seu pis d’estudiants.
A La Villarroel de Barcelona.

Zoo torna més solidari i compromès
que mai amb la seva nova cançó i videoclip, Palestine. El tema va néixer durant el setembre del 2018, quan el
grup valencià va viatjar a Palestina per
participar en el Festiclown, un festival
itinerant que recorre diferents pobles i
camps de refugiats per compartir música i experiències amb els palestins.

Com ha passat en altres pel·lícules de
ciència ficció, la saga Hellboy també
tindrà el seu remake. David Harbour es
converteix en aquest poderós dimoni
que, en els nostres dies, treballa per a
l’Oficina d’Investigació i Defensa Paranormal. La seva gran missió serà evitar
que Nimue, una bruixa medieval, ataqui la Terra i destrueixi la humanitat.
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Cultura
DIVENDRES 31 DE MAIG
21:30 Pablo López serà una de les estrelles del
Polo Music Festival. L’artista malagueny pujarà a l’escenari per oferir un concert íntim.
/ Instal·lacions del Reial Club de Polo.

‘Hotel tancat’, darrera
proposta teatral del mes
Divendres 31 de maig a les 20:00

PROPOSTES
Tallers

Continuen en marxa les
sessions de risoteràpia
Tots els dijous a les 10:00

El taller combina eficaçment recursos
expressius del cos, jocs i danses com
a mitjà per alliberar la tensió i gaudir
del contacte amb les altres persones.
/ Casal de Gent Gran Can Novell.

TOTS ELS DIMARTS
18:30 El professor Luismi Galiano és el responsable del curs Costura amb màquina de cosir, que ensenya els alumnes a dominar
aquesta tècnica. / Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart.
Dramatúrgia col·lectiva presenta l’obra de teatre Hotel tancat, que serà la
darrera proposta escènica d’aquest
mes al districte. / Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts.

TOTS ELS DIMECRES
17:00 Continua en marxa el curs Internet i informàtica bàsica per aprendre a treure-li tot
el partit a l’ordinador encara que tinguem nocions bàsiques d’informàtica. / Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

Exposicions

FINS AL 30 DE MAIG
Matí-Tarda Darrers dos dies en els quals es pot
visitar 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 31 DE MAIG
Matí-Tarda Divendres serà l’últim dia en el qual
es podrà visitar la mostra LGTBI, una exposició
informativa sobre tot el que significa el moviment LGBTI a la ciutat. / Punt InfoJOVE de
les Corts.

Infantil

Montserrat Dulcet coordina una
nova sessió de ‘Ballmanetes’
Avui 29 de maig a les 11:00

La contacontes Montserrat Dulcet serà
l’encarregada de coordinar una nova
edició del taller Ballmanetes. / Biblioteca Montserrat Abelló.

Esports
TOTS ELS DIMARTS
10:00 Fins al pròxim mes de juliol estaran en
marxa les jornades de tai-txi i txi-kung del programa municipal Activa’t als parcs. / Jardins
de la Maternitat.

L’RCTB acull una nova
edició de la Copa Potter
Des del 30 de maig

TOTS ELS DIMARTS
18:00 Judith Navarro serà la responsable de coordinar les sessions de la narració Orelles de
papallona i altres contes amb corona per a nens
i nenes majors de 4 anys. / Biblioteca Montserrat Abelló.

DIJOUS 6 DE JUNY
18:00 La companyia Pengim-Penjam s’encarregarà de l’espectacle El llop cantaire dels tres
porquets i la Caputxeta. / Biblioteca Les Corts
- Miquel Llongueras.

Demà es posa en marxa la 47a edició
de la Copa Potter, un torneig de tennis per a jugadors i jugadores veterans.
/ Instal·lacions de l’RCTB.
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