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Regular el preu del lloguer en
aquelles ciutats o barris on la fal-
ta d’habitatges n’ha encarit el
cost. Aquest és el principal objec-
tiu del decret llei que ha aprovat
la Generalitat, que pretén con-
trolar el mercat per donar solu-
cions a la necessitat d’habitatge.

Segons aquesta nova normati-
va, el cost del lloguer podrà ser, com
a màxim, un 10% més car del que
marqui l’índex de referència de
preus de lloguer a cada zona, un in-
dicador que elabora el Departa-
ment de Governació des del 2017.

Però el decret llei que ha de re-
gular els preus dels lloguers inclou
algunes excepcions. Per exemple,
el límit podrà ser de fins a un 15%

per a aquells pisos que justifiquin
que tenen unes vistes privilegia-
des o per a aquells que la zona co-
munitària tingui piscina o jardí.
Per als pisos de nova construcció
o que s’hagin reformat totalment,
la llei també preveu un mínim
més alt, en aquest cas del 20%, i
una moratòria de tres anys abans
d’haver d’aplicar el límit que mar-
ca l’índex. A més, els contractes
que estiguin en vigor tampoc
hauran d’aplicar el límit.

“POC EFECTIU”
Aquestes excepcions són una de les
principals crítiques que fan des del
Sindicat de Llogaters, que consi-
dera que la immensa majoria de
lloguers seguiran sense tenir “cap
mena de límit” en el preu.

A més, com que els preus es
marcaran segons l’índex de refe-
rència de la Generalitat, l’entitat as-

segura que es partirà d’uns “preus
irreals”, ja que l’índex té en comp-
te els preus de mercat actuals, “in-
flats per la bombolla del lloguer”.

El Sindicat també diu que és
un error que la nova normativa no
contempli multes ni sancions per
a aquells que no compleixin la llei,
“una mesura essencial per fer
efectiva la regulació”.

EN MANS DE LA CONSELLERIA
Perquè la regulació del preu dels
lloguers s’apliqui en un barri o en
una ciutat, prèviament s’haurà
d’haver declarat la zona com a
mercat d’habitatge tens, una
competència que quedarà en
mans de la conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Aquells ajuntaments que ho
vulguin sol·licitar hauran de de-
manar-ho al Govern presentant
una memòria que ho justifiqui.

La crisi de l’habitatge
» La Generalitat aprova una llei per limitar els preus dels lloguers i abaratir l’accés a l’habitatge

» El Sindicat de Llogaters creu que la normativa no serà efectiva perquè no preveu sancions

El Govern ha aprovat un decret llei per regular els preus del lloguer. Foto: Mar Martí/ACN

PREUS4El preu mitjà d’ofer-
ta en el portal Habitaclia en el
segon trimestre del 2018 es va
situar en els 1.443 euros al
mes. Aquesta xifra representa
una caiguda del 3% respecte
del segon trimestre del 2017.

Així ho diu un informe ela-
borat per l’Observatori Metro-
polità de l’Habitatge, que detalla
que, pel que fa als preus més de-
mandats, durant el segon tri-
mestre del 2018 es van situar en
els 908 euros al mes, una xifra
que implica una caiguda de
l’1% respecte del mateix perío-
de de l’any 2017. Totes aques-
tes xifres, tal com remarca l’es-

tudi, apunten a una tendència
a la moderació dels preus. 

Una altra qüestió que cal
remarcar és la dificultat que té
la gent que busca pis per llogar
per arribar als preus de l’ofer-
ta. I és que al conjunt de Bar-
celona el 74% de la demanda se
situa per sota dels 1.000 euros
al mes, mentre que només el
32% de l’oferta se situa en
aquest tram.

Per últim, cal destacar que
el 79% dels anuncis d’oferta es-
tan actius menys d’un mes i la
seva mitjana anual és de 861
euros al mes, en la línia amb el
preu mitjà de la demanda.

El preu de les ofertes 
de lloguer cau lleugerament

Pau Massip
BARCELONA
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La lupa

per Roger Heredia

La disjuntiva de Colau
El que la nit electoral del 26 de maig a l’Es-
tació del Nord ―seu d’ERC― semblava
una obvietat, i més després d’escoltar la
derrotada Ada Colau felicitar Ernest Ma-
ragall com a guanyador, l'endemà tot que-
dava en paper mullat. L’alcaldessa en fun-
cions feia valer allò que diuen que els co-
muns són ambigus per naturalesa: pun-
tualitzava, rectificava i qualificava les pa-
raules de Maragall ―en celebrar la vic-
tòria― de ser massa independentistes,
massa en clau de país i poc centrades en
Barcelona; abraçada al PSC de Jaume
Collboni i catifa vermella al ciutadà Ma-
nuel Valls.

Abans d’entrar a fons a analitzar
l’amnèsia política amb què sembla que ha
estat abduïda Ada Colau, deixin-me re-
marcar el canvi d’hegemonia que ens han
deixat els resultats del 26-M a Catalunya:
ERC ha estat la força més votada i qui ha
obtingut més regidors al país ―creix a to-
tes les comarques i a l’àrea metropolita-
na―, en detriment de l’espai postcon-
vergent, que passa a ser la tercera força
―perd 130.000 vots― tot just per darre-
re del PSC. Els socialistes remunten per
l’efecte Pedro Sánchez i s’aprofiten de la
gran davallada de les confluències de Pa-
blo Iglesias, que només queda per davant
de Cs i PP. I amb una CUP molt minva-
da ―la formació més afectada per l’efec-
te de les Primàries Catalunya― a qui l’Es-
tat sembla que, involuntàriament, li ha fur-
tat 56.000 vots. Uns resultats que deixen
fora del consistori el candidat de Barce-
lona és Capital, Jordi Graupera, que ha-
via de ser l’alcalde de Barcelona segons
Twitter i que, paradoxalment, no l’ha vo-
tat ni un de cada cinc dels seus seguidors
en aquesta plataforma social.

Però tornant a la qüestió cabdal, fins
on serà capaç d’arribar Ada Colau? Aquests
últims dies, Colau s’ha escarrassat a dei-
xar clar que no hi haurà pactes ocults, que
tampoc pactarà amb la dreta ―referint-se
a l’espai postconvergent i Ciutadans― i que

aposta per un pacte amb PSC i ERC. Co-
lau sap, perfectament, que això és im-
possible i per això ho verbalitza.

L’alcaldessa Colau sembla que té poca
memòria o que és víctima d’una amnèsia
circumstancial temporal i transitòria. Ja
no recorda com les bases del seu partit van
avalar l’expulsió del PSC de Collboni de
l’Ajuntament de Barcelona per la decisió
del PSC-PSOE de donar suport a l’article
155. Tampoc sembla recordar el motiu pel
qual el PSC va acceptar els vots del PP a
la ciutat de Badalona, amb l’objectiu de fer
fora una alcaldessa independentista. La
jugada mestra entre PSC/PP va treure la
vara a Dolors Sabater, una acció del PSC
que la mateixa Colau va titllar com a “su-
ïcidi polític i una gran decepció”.

Paradoxalment i incomprensible-
ment per a la resta de mortals, ara Ada Co-
lau està entusiasmada amb Miquel Ice-
ta i el “farem el que sigui per impedir un
alcalde independentista a la ciutat de Bar-
celona”. Quatre anys han estat suficients
perquè aquella activista de la PAH, que va
renunciar al vehicle oficial ―bé, només les
primeres dues setmanes de mandat―,
s’hagi aburgesat. Colau ha oblidat com-
pletament el que tot just passava ara fa
quatre anys: ERC va dir un “no” rotund
a la proposta de convergents i socialistes
per impedir que Ada Colau arribés a l’al-
caldia de Barcelona. I no només això, sinó
que els republicans van votar a favor de
la seva investidura.

Ernest Maragall ja ha mogut fitxa, ara
és a Ada Colau i a l’espai dels comuns a qui
els toca decidir: si accepten els resultats
i, per tant, Maragall d’alcalde amb les se-
ves propostes polítiques per fer governa-
ble l’Ajuntament de Barcelona ―un fet
avalat per l’exdirigent dels comuns Xavier
Domènech― o fer allò que ella no va acon-
seguir a les urnes, signar el “pacte amb el
diable” amb la dreta espanyola més re-
accionària, els hereus polítics dels que van
entrar per la Diagonal aquell gener de

1939 i van rebatre amb les armes i l’exili
l’alcaldia de l’últim alcalde republicà de la
ciutat de Barcelona, Hilari Salvadó.

L’aval de Colau al “pacte de les elits”
a l’Ajuntament de Barcelona és pa per a
avui i gana per a demà. Ernest Maragall
és l’únic que pot iniciar una nova etapa glo-
riosa per a la ciutat i posar fi a quatre anys
d’un projecte polític ple d’expectatives, in-
terrogants i decepcions, i que deixa els co-
muns en una situació similar a la de l’an-
tiga Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Barcelona ha de ser el reflex del país,
una ciutat republicana i defensora dels
drets i les llibertats. Maragall pot gover-
nar, ha de governar, sigui amb suport pun-
tual o amb un pacte amb els comuns, fet
que gairebé doblaria en regidors l’actual
govern obtingut per Colau fins ara. Ada
Colau ha d’escollir: el “pacte de les elits de
PSC i Ciutadans” i que comportaria el su-
ïcidi polític dels comuns a Catalunya
―un fet que els deixaria molt tocats de
cara a unes eventuals eleccions al Parla-
ment― o tornar el gest que va fer ERC
amb ella fa quatre anys, fent que Ada Co-
lau fos la primera alcaldessa de la histò-
ria a la ciutat comtal.

I mentrestant, la ciutat espera amb ur-
gència unes polítiques que donin solucions
als problemes diaris d’una ciutat punte-
ra a Europa i en constant evolució i crei-
xement. Polítiques municipals que apor-
tin solucions a la problemàtica de l’habi-
tatge, a la seguretat i a la convivència. So-
lucions que aportin l’equilibri entre la con-
vivència dels 1,5 milions d’habitants i els
30 milions de turistes que rep la ciutat
anualment. L’equilibri de l’increment
d’un 600% dels pisos turístics amb la pèr-
dua dels 15.000 habitants que ha patit el
barri de Ciutat Vella. El tramvia per la Dia-
gonal i una solució per a la municipalit-
zació de l’aigua.

El 15 de juny, el desenllaç.

Publicat a El Nacional.cat

Hoy se conmemora el
75 aniversario del des-

embarco en Normandía.
Una fecha clave para la liberación de
Europa del nazismo y la recuperación
de las libertades. El inicio del largo ca-
mino de la construcción del mayor es-
pacio de libertad, progreso y demo-
cracia del planeta: la UE.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ple de gom a gom per
homenatjar l'Arcadi Oli-

veres, de nou, i ja en van
unes quantes. Aquest cop la medalla al
mèrit cívic de @bcn_ajuntament. Grà-
cies a persones com ell aquest Ajunta-
ment dedica el 0,7% del seu pressupost
a la justícia global. I persones com jo,
fem el que fem.

@xcasanovasc

Por cierto, después del
juicio al procés haceos

la idea que las tesis de la
abogada del Estado serán la doctrina
del nuevo macronismo que nos espe-
ra vía PSOE-Cs: todo acto de desobe-
diencia civil se equiparará a una sedi-
ción por si a alguien se le ocurre jugar
al 15-M de nuevo.

Diu el Fiscal que l'úni-
ca violència física del

23-F va ser la traveta a
Gutiérrez Mellado i que la resta va ser
intimidació. Equipara disparar per da-
munt del cap dels diputats. Tindre
tres hores un cetme en la nuca de Ca-
rillo i traure tancs al carrer amb el que
va passar l'1-O.

@vicentmifsud@DrSirera@Rafa_Hernando

Els semàfors

Jardins de Pedralbes
El Festival Jardins de Pedralbes va aco-

llir dilluns un dels concerts més espe-
rats de l’edició d’enguany, el de Mariah

Carey. Tot i el retard de mitja hora, l’ar-
tista estatunidenca va oferir un gran

concert que va entusiasmar el públic. 
pàgina 10

Joventut les Corts 
L’equip de Marc Roset no va poder 

evitar el descens de categoria després 
de perdre els dos partits a domicili de 
la promoció de permanència contra el

Grup Barna. El curs que ve, doncs, 
l’equip jugarà a la Primera Categoria.

pàgina 20

Polo Music Festival
El Polo Music Festival va tancar dilluns

la seva primera edició amb un concert
de David Bisbal. Tot i que el concert de

Jason Derulo es va haver de suspendre,
el balanç que l’organització ha fet del

debut del festival ha estat molt bo. 
pàgina 10
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Els Diables de Les Corts celebren 
dissabte la diada dels 25 anys1

2
26-M: ERC conquereix 
el districte de les Corts

Tot a punt per a la primera 
edició del Polo Music Festival

L’escriptor Jordi Puntí, un dels 
protagonistes de Les Corts Escenari Literari

Les Corts celebra la Setmana 
Internacional dels Mercats

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Les millors
perles

Mor un home després de calar-se foc davant de la Casa Blan-
ca. Arnav Gupta, veí de Washington DC, es va immolar da-
vant de l’emblemàtica residència oficial del president dels

Estats Units. Els motius es desconeixen, tot i que suposadament
hauria estat per una voluntat d’activisme i denúncia.

Kit Harington, conegut per la seva interpretació de Jon
Snow a Joc de Trons, ingressa en una clínica de rehabilita-
ció per solucionar problemes d'estrès i addicció a l'alcohol.

L'actor britànic va començar a tenir trastorns per la pressió que
suposa haver estat una de les figures més populars de la sèrie.

Troben matèria orgànica extraterrestre a Sud-àfrica. El residu ha
estat descobert en una roca sedimentària de fa 3.300 milions
d’anys. “És la primera vegada que trobem una evidència real

de carboni extraterrestre a roques terrestres”, va explicar la investi-
gadora Frances Westall a New Scientist.

El parc temàtic National Enquirer Live ha estrenat una polè-
mica atracció que simula el fatídic accident en el qual va
morir Lady Di. La instal·lació, ubicada a Tennessee (els

EUA), recrea amb tot luxe de detalls el recorregut de la princesa
Diana de Gal·les en cotxe per París fins al desenllaç final.

Creen una intel·ligència artificial que detecta qui ha copiat en
un examen. Investigadors danesos han desenvolupat Ghos-
twriter, un software que detecta amb un 90% de fiabilitat

quins alumnes han copiat en un examen. Els creadors han ideat
aquesta IA a partir de 130.000 exàmens d'estudiants danesos.

Deia Aristòtil que allunyar-se
de l’error és apropar-se a la ve-
ritat. Ara es vol endegar una llei
per tal que no es pugui fumar
conduint. La idea esdevé justi-
ficada davant les distraccions
al volant, però, i dic jo com a
exfumador, per què no prohibir
també les discussions familiars
al cotxe? Són moltes les oca-
sions on un bada conduint per
culpa d’una disputació amb la
dona, la sogra o els fills. Potser
ens estem tornant massa teò-
rics i poc lògics amb certes de-
cisions. De fet, cap geperut es
veu el seu gep. És més, plagiem
massa el que fan portes enfora
i no ens adonem que tenim lò-
gica pròpia per tal de millorar el
nostre entorn. Ja fa dècades
que el que fan estats forans, so-
bretot els Estats Units, formen
part de les nostres decisions fu-
tures. I si deixem de plagiar a
l’estranger per evitar els seus
errors? Si errar ens fa humans,
el contrari ens fa inhumans.
Les excuses són de perdedors.
Mentre les veus autoritzades
mai no troben ressò ni espai en
la presa de decisions.

Fum al volant
per David Rabadà

Les claus

Violència il·lustrada
per Xavier Graset

El panorama de negre futur per
a Espanya, un estat pària en-
mig de l’Europa democràtica,
que dibuixava aquest dime-
cres l’advocat Ben Emmerson,
si l’Estat no reaccionava a l’in-
forme de l’ONU deixant en lli-
bertat de manera immediata
Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i
Oriol Junqueras, no ha fet can-
viar el criteri que els manté en
aquesta llarga presó provisio-
nal a ells i els seus companys.
Estem massa acostumats que
es menyspreïn aquests dictà-
mens i pronunciaments inter-
nacionals. 

Els estats nacionals ja ho
tenen, això. Encara més, tot i
que al seu moment el govern
de torn va respondre a les
sol·licituds del Grup de Treball
sobre la Detenció Arbitrària,
l’actual s’hi gira de cul, recusa
dos dels seus membres, de-
mana que se’ls inhabiliti i que
hi hagi una investigació in-
terna a l’ONU per saber com
ha anat la redacció d’aquest do-
cument que s’elabora des de fa
més d’un any. I a més a la res-
posta, recordant al finat Pérez
Rubalcaba, pensant que l’Estat
pot pagar qualsevol preu de
desgast o desprestigi, es diu
que no es va respectar el pro-
cediment de lliurar l’informe
de l’ONU a l’Estat afectat abans
de fer-ho a les parts. Cosa que
des d’Òmnium Cultural ne-
guen amb rotunditat. 

Per la seva banda, el govern
del president Quim Torra, en
reunió extraordinària, i d’a-
cord amb el document de l’O-
NU, demana a la fiscalia i a Pe-
dro Sánchez l’alliberament dels
presos polítics. El punt d’infle-
xió que hauria de comportar un
escrit contundent i directe com
el que arriba de Nacions Uni-
des, que n’hi ha per fer caure la
cara de vergonya a qualsevol
govern del món, no arribarà.
No ho espereu. No cal fer apos-
tes. Ja veieu de quina manera
han forçat també els tràmits
per assumir les actes com a eu-
rodiputats per mirar que ni
Carles Puigdemont, ni Toni
Comín poguessin recollir-les, a
diferència del que havien fet
amb l’exministre Zoido o l’ara
ciutadà Bauzà. 

Però ni Tajani, ni l’Espanya
campiona de la desobediència
a la UE com recull Ramon
Tremosa. Aquestes són les ma-
neres. Les de la vella coneguda
olor. Aquests dies ha mort
Nanni Balestrini, poeta avant-
guardista italià, i ara m’estic lle-
gint el seu assaig La violència
il·lustrada. Realment és un ve-
ritable cop de puny, un text so-
bre la violència que travessa el
món i de què està feta la socie-
tat. I aquests dos casos que es-
mentava també deuen ser vio-
lència, il·lustrada.

Publicat a El Punt Avui

@aldgateh: Sobre aquest Liverpool mediocre,
quan ens va passar per sobre, molts van es-
criure que davant d’un prodigi de la natura
com aquell poca cosa es podia fer.

@Jaumeasens: Hay que exhumar al fran-
quismo, no solo del Valle de los Caídos,
sino de la mente de fiscales y jueces del Tri-
bunal Supremo.

#PresosPolítics

@eduardvoltas: Un dels dos pactes implica
que el llaç groc no tornarà a la façana de l’A-
juntament. També implica que Colau estarà
en mans de Valls en cada votació.

#CruïllaBarcelonina #FinalAvorrida

A les xarxes
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Les Corts

ENTITATS4Els Diables de Les
Corts van viure el passat dissab-
te 1 de juny una jornada molt es-
pecial amb la celebració del seu
25è aniversari.

La celebració, batejada amb
el nom de la ‘Trobada de Dia-
blesses i Diables de Les Corts’ va
consistir en una gran festa que va
tenir el foc, com no podia ser de
cap altra manera, com a prota-
gonista. Hi van participar un to-
tal de 25 colles i 700 diables i dia-
blesses, que van ser els encarre-
gats de fer els balls de diables tra-
dicionals i de representar les co-
lles deganes de la ciutat i d’arreu
de Catalunya.

La festa va arrencar a les 12
del migdia amb un vermut de ger-
manor  i un tast de diferents
productes gastronòmics a la pla-
ça de la Concòrdia. També hi va
haver música gràcies a una ban-
da de jazz i l’espectacle de per-
cussió  de totes les generacions de
tabalers i tabaleres de les Corts

dels últims 16 anys. A les nou del
vespre va ser el torn de la part
més animada de la festa, que va
arrencar amb espectacle de per-
cussió de les tres colles adultes de
tabalers i tabaleres de Les Corts:
els Bocs de Can Rosés, la Repú-
bli-k de l’Avern i els Diables de
Les Corts. Posteriorment es va
obrir la Porta de l’Infern, que va

servir perquè comencés el corre-
foc amb el lluïment inicial davant
de la seu del Districte. Quan el re-
corregut va arribar a la plaça
Concòrdia es va fer l’encesa del
sostre de pirotècnia el lluïment de
les colles i l’espectacle piromusi-
cal de cloenda des de l’Església del
Remei. Per últim, la festa va aca-
bar amb diferents concerts.

El foc va ser el gran protagonista de la jornada. Foto: Enric Manonelles

Els Diables de Les Corts 
celebren el seu 25è aniversari

» La colla va organitzar l’1 de juny una diada festiva on van participar
colles d’arreu del país i que va tenir el foc com a protagonista

La Mostra d’Entitats i el Foc i
Rock tornen aquest dissabte

ENTITATS4La plaça Comas aco-
llirà aquest dissabte una jorna-
da festiva amb una doble activi-
tat, la Mostra d’Entitats i el tra-
dicional Foc i Rock.

Sota l’organització de la Pla-
taforma d’Entitats Infantils i
Juvenils de les Corts, la Mostra
d’Entitats servirà per fer visible
la tasca de les entitats del barri
amb l’organització de diferents
activitats i tallers. Durant el
matí els tabalers i tabaleres dels
Diables de les Corts, la Repúbli-
k de l’Avern i Els Bocs de Can

Rosés animaran la jornada amb
la seva percussió. Un dinar po-
pular i un quinto posaran el
punt final a la Mostra i deixaran
pas al Foc i Rock. 

El programa del Foc i Rock
inclou un taller de pancartes, una
xerrada-debat LGTBI, una cer-
cavila, un correfoc, el lluïment
del Guardià de les Corts i l’Aegis,
el Boc de Can Rosés i les cre-
mades finals de les colles parti-
cipants en el correfoc. Per últim,
la jornada es tancarà amb un
concert i la sessió d’un DJ.

ESCOLES4Les altes tempera-
tures que es viuen a la ciutat du-
rant els mesos més calorosos de
l’any afecten els alumnes de les
escoles, que cada any les patei-
xen. Per tal disminuir l’impacte
de la calor, tant en el període es-
colar com quan es fan activitats
en patis oberts i casals, 10 esco-
les de la ciutat, entre les quals hi
ha la cortsenca Ítaca, es conver-
tiran en refugis climàtics.

Així doncs, la conversió de
l’escola en refugi climàtic signi-

ficarà que es facin una sèrie de
reformes. Concretament, s’ins-
tal·laran punts d’aigua de dife-
rents característiques, es posaran
noves zones d’ombra i vegetació
i es faran intervencions a l’edifici
per millorar-ne l’aïllament tèr-
mic i l’eficiència energètica. 

Un cop s’han escollit les es-
coles, ara es posarà en marxa la
fase per concretar la proposta, la
metodologia i el calendari amb
la comunitat educativa. Durant
aquesta fase es crearà una xar-

xa de treball oberta i participa-
tiva on els alumnes també tin-
dran un paper important de dis-
senyar les diferents solucions
per lluitar contra la calor. 

Les previsions són que a par-
tir del setembre comenci el tre-
ball amb el professorat i que du-
rant l’estiu del 2020, aprofitant
el període no lectiu, s’apliquin les
mesures acordades. L’objectiu és
que els refugis climàtics escolars
estiguin a punt per obrir les
portes l’estiu del 2021.

Una edició anterior de la Mostra d’Entitats. Foto: Twitter (@lesguardsccl)

L’escola Ítaca, refugi climàtic

Festa Major de les Corts | Concurs per triar el cartell
Des del passat 8 de juny i fins al pròxim 2 de juliol hi ha està obert el termini per presentar

els dissenys per a l’elecció del futur cartell de la Festa Major de les Corts, que se celebrarà
entre el 4 i el 13 d’octubre. El guanyador o guanyadora rebrà un premi de 1.000 euros.
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Entre el 20 i el 50% dels pacients tractats de càncer de
pròstata recauen en menys de 5 anys i, en una majoria
significativa dels casos, la malaltia es localitza fora de la
regió prostàtica. Davant d'aquesta realitat, es fa evident
la necessitat de disposar de la millor tecnologia per a la
detecció precoç de les lesions metastàtiques.

El primer PET/RM de Catalunya
Els resultats presentats pel grup biomèdic CETIR-ASCIRES
al VIII Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya, a par-
tir de la seva experiència durant el primer any de funcio-
nament de l'equip PET/RM en el seu centre de Viladomat
a Barcelona, confirmen la capacitat d'aquesta tècnica per

identificar i localitzar lesions metastàtiques en pacients en
els quals s'estudiava un càncer de pròstata d'alt risc i en sub-
jectes que ja havien estat intervinguts quirúrgicament o sot-
mesos a radioteràpia.

Quan a un pacient amb alts nivells de PSA (Antigen
Prostàtic Específic) se li realitza un estudi PET/RM, en una
sola prova  es pot confirmar o descartar si el càncer s'ha
estès, identificar en quins punts exactes està localitzat i pla-
nificar un tractament personalitzat òptim per a cada cas.
“Això posiciona la PET/RM com la tecnologia actual capaç
d'aportar més seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit
en el tractament del càncer”, afirma el Dr. García Garzón,
metge nuclear responsable d’aquest estudi.

De la teràpia estàndard al tractament “dirigit”
L'equip PET/RM, pioner al nostre país, s'integra en una sola
tecnologia híbrida, les dues eines diagnòstiques més po-
tents en l'actualitat per detectar l'extensió del tumor de
manera precoç: la Tomografia d'Emissió de Positrons (PET)
i la Ressonància Magnètica d'alt camp. Aquesta combi-
nació permet observar, de manera no invasiva, tant la for-
ma d'un òrgan com la seva funció, fet que la converteix
en l'opció avançada per diagnosticar amb precisió i trac-

tar amb precocitat càncers com el que centra els resul-
tats de l'estudi.

L'estudi PET/RM 18F-Colina, realitzat amb aquest
traçador específic del càncer de pròstata que actua
com un marcador de les cèl·lules tumorals, demostra que
la PET/RM és altament eficaç per a estudiar pacients re-
centment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròs-
tata d'alt risc. En un percentatge elevat dels casos, detecta
les poques lesions metastàtiques      tumorals i les localitza
amb extrema precisió. Això ha permès oferir un tracta-
ment dirigit exclusivament a aquestes lesions específi-
ques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de pro-
cedir a una cirurgia prostàtica innecessària.

El millor ‘rastrejador’ de la metàstasi incipient 
del càncer de pròstata: la tecnologia PET/RM
Del 20 al 50% dels pacients tractats de càncer de próstata recauen en menys 

de 5 anys i, en una majoria dels casos, la malaltia es localitza fora de la regió prostàtica

La PET/RM és sinònim de major 
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer
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David Bisbal clausura 
el primer Polo Music Festival

CONCERT4El cantant andalús
de pop comercial David Bisbal va
ser l’encarregat de tancar aquest
dilluns la primera edició del
CaixaBank Polo Music Festival,
un festival que ha acollit el Real
Club de Polo de Barcelona entre
el 31 de maig i el 10 de juny. 

Al llarg de concert Bisbal va
demostrar la seva capacitat de
connexió amb el públic, que va
poder gaudir del seu repertori
habitual format per cançons
com ‘Dígale’, ‘Mi Princesa’, Bu-
lería’, ‘Ave María’ o ‘Esclavo de
sus besos’. 

MÉS DE 13.000 ENTRADES 
El CaixaBank Polo Music Festi-
val ha venut 13.139 entrades en

la primera edició, segons han in-
format els promotors de la ini-
ciativa, que s’han mostrat satis-
fets amb el resultat. Des de l’or-
ganització ja treballen en la que
serà la segona edició, que es
tornarà a celebrar a les instal·la-
cions del Real Club de Polo de
Barcelona. 

A banda de Bisbal, el festival
ha reunit noms com els de Pablo
López, Miguel Poveda, Ana Gue-
rra, Luz Casal o The Original
Alan Parsons Project. Qui final-
ment va suspendre la seva ac-
tuació va ser Jason Derulo. El di-
rector del festival, Juli Guiu, ha
destacat la capacitat de Barce-
lona per “absorbir” noves pro-
postes culturals com aquesta.

CONCERT4El festival Jardins
de Pedralbes va poder gaudir
aquest dilluns a la nit d’un dels
concerts més esperats d’aques-
ta edició. Concretament, el de la
diva del pop Mariah Carey, que
va fer una demostració d’un ta-
lent que l’ha dut a ser una de les
artistes amb més discos venuts
del planeta.

Tot i que va fer esperar mit-
ja hora al públic, Carey va pujar
a l’escenari amb ganes de fer
gaudir la gent. En el marc de la
gira World Caution Tour, l’ar-
tista estatunidenca va presentar
cançons del seu darrer disc
‘Caution’, que està impregnat de
ritmes de la música r’n’b dels 90
i que té la cançó GTFO com a
senzill. 

Al llarg del concert, Carey,
que en tot moment va demostrar
la seva professionalitat i el seu
domini de l’escenografia,  tam-
bé va cantar alguns dels grans
temes de la seva carrera, com ara
‘Any time you need a friend’,
‘Dreamlover’, ‘My all’ o ‘Always
be my baby’, que van fer les de-
lícies del públic.

BRUNI INAUGURA
Uns dies abans, concretament
dimecres passat, l’encarregada
d’inaugurar la setena edició del

Jardins de Pedralbes va ser la
cantant francesa Carla Bruni,
que va presentar el seu últim tre-

ball ‘French Touch’, un àlbum
d’onze cançons en anglès que,
amb un to íntim, s’inspiren en el

concepte de l’amor a primera
vista. La cantant va incloure en
el concert versions personals
de temes universals com ‘Enjoy
the silence’ de Depeche Mode,
‘Miss you’ dels Rolling Stones o
‘Highway to hell’ d’ AC/DC.
Amb tot, els seus èxits disco-
gràfics com ara ‘Quelqu’un m’a
dit’, ‘L'amoureuse’ o ‘Le plus
beau du quartier’ també van
ser protagonistes d’un concert
que va ser un molt bon repàs a
la seva llarga i exitosa trajectò-
ria discogràfica.

Carey, en un moment del concert. Foto: Jardins de Pedralbes

La diva del pop Mariah Carey 
conquista el públic de Pedralbes

Carey va tocar algunes
cançons del seu nou
disc i grans temes 
de la seva carrera

Bisbal va tornar a demostrar la seva energia. Foto: José Irún/ACN
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4Passin i vegin el meravellós
món del circ! Malabars impossi-
bles, acrobàcies espectaculars,
clowns que ens faran despertar
grans somriures, música i reivin-
dicació, equilibris trepidants, circ
inclusiu, números impossibles,
faquirisme... tot el bo i millor del
circ en un sol espai al districte de
les Corts! 

El Festival Circorts aterra de
nou al districte, vestit de gala com
a festival, per oferir circ de gran
qualitat, de forma gratuïta, i per a
tots els públics. Un festival que pre-
senta trets distintius que el fan di-
ferent de la resta de manifestacions
circenses de la ciutat, en mantenir
la identitat pròpia de circ emergent,
cohesionador i inclusiu. 

Com a gran novetat d’aques-
ta vintena edició, el Circorts surt
del context de la Festa Major de
les Corts, on tradicionalment se
celebrava, i passa a consolidar una
oferta cultural específica amb
una dinàmica pròpia. Així doncs,
per primer cop, el Circorts se ce-
lebrarà aquest mes de juny, con-
cretament des d’aquest diven-

dres 14 fins al diumenge 16. L’es-
cenari serà el ja tradicional des de
fa quatre anys: el carrer Bena-
vent i la plaça de les Ceràmiques
Vicens, que canviaran el seu as-
pecte habitual per acollir tres
pistes de circ que s’ompliran d’es-
pectacles i activitats participatives
com els tallers familiars de circ. 

Més de quaranta artistes d’a-
rreu del món participaran en l’e-

dició d’enguany amb espectacles
carregats d’humor, valentia i rei-
vindicació, en una edició que ha
posat el focus molt especialment
en la figura de la dona i el seu pa-
per dins el món del circ. 

D’altra banda, també cal des-
tacar que molts dels espectacles
d’aquesta edició són novetats
que s’han estrenat recentment o,

fins i tot, són obres que s’estrenen
a les Corts.

TRES DIES D’ACTIVITATS
Com ja és tradicional, el primer es-
pectacle del festival serà la inter-
pretació de l’himne ‘Al Circorts
tot hi cap’ amb la companyia La
Tresca i la Verdesca i la col·labo-
ració dels nens i nenes de l’Esco-
la Lavínia. Abans, però, escalfarem
motors amb els primers tallers
de circ que preparen la compan-
yia La Jarra Azul i C3. La tarda de
divendres prosseguirà amb tres
actuacions més: el trapezi de la
Cia. La Campistany, les acrobàcies
de set dones que formen Ino Ko-
llectiove, i la música més reivin-
dicativa de Las XL. Dissabte ens
tornarem a llevar amb tallers par-
ticipatius per a tota la família. To-
cat el migdia, Cristi Garbo & Ri-
cardo Cornelius ens ensenyaran
els seus dots musicals. Tot seguit,
la cia. Domichovsky & Agranov ju-
garà amb ganivets, cordes, fustes
i ferros. A les 14 h, Venancio y los
Jóvenes de Antaño amenitzaran
el vermut Circorts a la guingueta.

Ja a la tarda, podrem gaudir del
combinat de circ inclusiu Cia3, de
l’actuació d’equilibri de la com-
panyia Nom Provisional, de la
bàscula i els moviments acrobàtics
de Madame Gaüc i del clown per-
vers i inquiet de la cia. Vaques. 

Diumenge ens tornarem a
despertar amb els tallers de circ
per anar obrint boca. La clown Mi-
reia Miracle ens omplirà de som-

riures abans de gaudir de l’ac-
tuació del circ ambulant de Mor-
telo & Manzani. A les 14 h, el Se-
ñor STetS posarà música al vermut
Circorts i després farà doblet, a les
18 h, amb el seu espectacle
d’home orquestra On Stage. El
festival posarà el seu punt final
amb una proposta fresca, diver-
tida i única creada pels joves de

l’espai Jove Can Bacardí amb l’es-
pectacle Cabaret! 

CIRC INCLUSIU
Des de la seva creació, el Festival
Circorts pretén ser punt de refe-
rència d’espectacles professio-
nals, defensor del circ emergent i
inclusiu, obert a altres discipli-
nes tot interrelacionant diferents
llenguatges artístics, amb una
amplitud d’horaris per arribar a
tots els públics i amb accions de
participació per a la dinamització
dels serveis i equipaments exis-
tents al territori. 

A més, des de fa cinc anys al
Circorts hi col·laboren en la seva
organització el Casal de Joves de
les Corts, l’espai Jovecardí i l’escola
Lavínia per tal de reforçar els vin-
cles del certamen amb el barri.
D’aquesta manera, el festival con-
solida la cantada de l’himne per
part dels alumnes de l’escola i,
també, la programació musical
amb l’espai Jovecardí.

Podeu consultar tota la pro-
gramació a ajuntament.barcelo-
na.cat/lescorts. 

Circ emergent i inclusiu
» El Festival Circorts arriba aquest cap de setmana a la 20a edició i s’emancipa de la Festa Major
» El carrer Benavent i la plaça de les Ceràmiques Vicens acolliran tres grans escenaris de circ 

Diferents imatges de l’última edició del Festival Circorts, que va ser tot un èxit de públic. Fotos: Districte 

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

El festival surt per 
primera vegada
del programa de la
Festa Major de les Corts

Molts espectacles
d’aquesta edició s’han
estrenat recentment o
es faran per primer cop

Barris al dia
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CELEBRACIÓ4En el calendari ca-
talà de festes tradicionals i populars
hi ha una nit molt especial. És la del
23 de juny, revetlla de Sant Joan.
La tradició, amb un fort arrelament
al conjunt dels Països Catalans, té
com a grans protagonistes el foc, la
música, el ball i la coca. A Barcelo-
na, concretament, la revetlla serveix
per comprovar, una vegada més, la
vitalitat del teixit, ja que un munt
d’entitats organitzen revetlles po-
pulars als carrers i a les places, amb
alguns casos amb fogueres incloses.

El foc, doncs, és l’encarregat
d’il·luminar una nit màgica que
aconsegueix treure al carrer mol-
ta i molta gent. Les fogueres, tal
com marca la tradició, tenen com
a objectiu foragitar els mals espe-
rits, purificar, protegir i regenerar.
Quan el sol es pon les flames aga-
fen el protagonisme i no s’apaguen
fins ben entrada la nit o la mati-
nada. Gràcies al seu magnetisme,
la gent s’hi aplega al voltant per
cantar, ballar... 

Tot plegat serveix per donar la
benvinguda al solstici d’estiu, en el
que és una festa amb uns orígens
que venen de molt de lluny, ja que
les civilitzacions mediterrànies
més antigues ja celebraven la nit

més curta de l’any encenent fo-
gueres. Un foc que té, en un dels
seus derivats, la pirotècnia, un
dels altres grans protagonistes de
la nit.  Petits i grans, des de pri-
mera hora de la tarda i fins a altes
hores de la matinada, gaudeixen
llançant petards que amb el seu so-
roll i la seva llum deixen clar a to-
thom que la revetlla no és sinònim
de tranquil·litat.

FOGUERES ARREU
La revetlla és una festa totalment
descentralitzada que es pot viure a
tots els districtes. Alguns exemples
de les múltiples festes i fogueres que
es fan són el concert de revetlla del
Parc de les Rieres d’Horta, la re-
vetlla a la plaça Virrei Amat de Nou
Barris o les fogueres de Sant Antoni
(Viladomat amb Floridablanca),
la del Mas Guinardó al Casal d’En-
titats, la del Fort Pienc (plaça del
Fort Pienc).

D’altra banda, dies abans de la
revetlla ja s’organitzen diferents ac-
tes, com ara el Ball d’Estiu de Gent
Gran del Centre Cívic Vil·la Flori-
da el 12 de juny o el taller de cuina
per fer coques de Sant Joan que es
farà el 13 de juny al Casal de Gent
Gran de Vilapicina i Torre Llobeta.

La ciutat s’encén
» La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir un any més Barcelona de festa i fogueres la nit del 23 de juny

» El foc, els petards, la música, el ball i la coca seran els protagonistes de la nit més curta de l’any

Els barris s’omplen de fogueres la nit de la revetlla. Fotos: Norma Vidal (ACN) i Arxiu
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veïns en línia

La FAVB denuncia que el Pla de protecció de Collserola deixa indefensos alguns veïns

Revisar i repensar
URBANISME/ L’aprovació provisional del
Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge del Parc Natural de la Serra
de Collserola (PepNat) per part del Consell
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha generat sensacions contra-
posades a la FAVB i a la Plataforma Barris de
Muntanya. Tot i que la federació considera
que aquest Pla és “un instrument impor-
tant per a la preservació i millora del valor
ecològic de la zona” i que és “important el
desenvolupament d'un model d'ús públic
del parc que al mateix temps permeti sal-
vaguardar els valors naturals i el patrimoni
històric construït”, també creu que el Pep-
Nat “s'assenta sobre uns precedents que
han produït una indefensió als veïns d'al-
gunes zones”. En aquest sentit, denuncia
que la separació que es fa entre zona de
parc natural i exterior, formalitzada per la
Generalitat l’any 2010, “no contempla la su-
ficient informació ni comunicació amb els
veïns” i sembla que estigui feta per “servir
interessos privats”.

En paral·lel a l’aprovació, també es va
tirar endavant la modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) necessària per im-
pulsar el PepNat.

De fet, segons explica la FAVB, hi ha uns
140 habitatges en zones del parc que per-
tanyen administrativament a Barcelona
que estan afectades per aquest Pla espe-
cial de protecció, de manera que totes les
persones que hi viuen es troben en una si-
tuació “d’indefensió i incertesa”.

Per això, la FAVB fa una sèrie de consi-
deracions a aquesta aprovació, com la de-
manda de la revisió de les línies de

circumscripció del parc d'acord amb uns
paràmetres objectius i pactats amb el mo-
viment veïnal i demana que en aquest pro-
cés es tingui en compte “la història social
de construcció col·lectiva d'unes barriades
que existeixen, i del seu valor històric en la
conservació de la natura que les acull”. En
aquest sentit, la federació veu amb bons
ulls que la revisió de l’acord “no representi
la pèrdua de cap hectàrea d'espai natural,
i que aquest sigui compensat en la mida
del possible”, ja que creu que “la regularit-

zació sense més dels habitatges podria
donar origen a un cicle especulatiu”, i posa
com a exemple el cas del barri de la Font
de la Guatlla.

Finalment, la FAVB conclou que no està
en contra “de l'aprovació provisional en la
mida que garanteix la conservació de l'es-
pai natural”, però demana “a l'Ajuntament,
la Generalitat i el conjunt de les forces po-
lítiques que integren l'Àrea Metropolitana
de Barcelona la incorporació d'un annex en
el redactat definitiu que expressi la neces-
sitat d'una revisió dels límits del 2010 a l'en-
torn d'uns barems ecològics i socials i des
d'una perspectiva no especulativa”.

TEIXIT ASSOCIATIU/ Durant el mes passat la FAVB, la Fe-
deración Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM) i la Confederación Estatal de Asociaciones Veci-
nales (CEAV) van mantenir una reunió a la ciutat que va
servir per posar les bases per a unes futures relacions de
treball conjunt més intenses entre les tres bandes. De fet,
aquesta reunió pot considerar-se històrica, ja que la fe-
deració va explicar que no havia mantingut una trobada
d’aquestes característiques des de feia gairebé 10 anys, en
el 40è aniversari del moviment veïnal barceloní.

Aquesta sessió de treball, que es va celebrar al local de
la FAVB, va servir perquè barcelonins i madrilenys com-
partissin les problemàtiques que sorgeixen i que han de
tractar en les grans conurbacions metropolitanes (com Bar-
celona o Madrid), per teixir aliances davant les polítiques
veïnals que es prenen en els àmbits estatal i europeu, i
aprendre de les experiències d'un moviment veïnal tan con-
solidat com el que existeix a Madrid. 

De fet, tant la FAVB com la FRAVM tenen molt més re-
corregut que la CEAV, que es va fundar a partir de la dis-
solució de l'antiga CAVE. Els madrilenys van començar a
treballar en la clandestinitat, durant la segona meitat del
segle XX, durant la dictadura franquista, i no van ser le-
galitzats fins a l’any 1977.

Acord per treballar amb associacions
de veïns de Madrid i de tot l’Estat DEBAT/ La projecció del documental Orgull de barri i un

debat sobre els reptes del moviment veïnal van ser les dues
grans propostes estrella per a la jornada de presentació
de l’Escola Veïnal de la FAVB, que es va fer durant la tar-
da del passat dimarts 4 a la seu de la federació, al local del
número 6-8 del carrer Obradors.

L’Escola neix amb la voluntat de ser un espai de reflexió,
producció i difusió de propostes sobre els aspectes eco-
nòmics i socials que afecten la vida quotidiana i els drets
dels veïns, i és un espai pensat per a tothom que estigui
implicat d’alguna manera en el moviment veïnal i les as-
sociacions que formen part de la federació, però també
vol ser un lloc de debat obert i pluridisciplinari.

La FAVB presenta 
la seva Escola Veïnal

La FAVB i la Plataforma
Barris de Muntanya
creuen que no s’ha 

avisat els veïns afectats
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veïns en línia

TALLER/ Les entitats Aliança con-
tra la Pobresa Energètica (APE),
Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
i la FAVB han preparat, per al
pròxim dijous 13, un taller for-
matiu sobre pobresa energètica
i drets energètics al Punt7 del ba-
rri d'Horta. Aquesta activitat es
posarà en marxa a dos quarts de
set de la tarda.

En aquesta activitat, pensada
per a voluntaris i professionals
que treballin amb infants i joves,
està previst que es tractin as-
pectes com els drets energètics,
el marc i el context actual del
mercat energètic i quines eines
existeixen per garantir els drets de
tothom a aquests recursos.

Una jornada sobre
pobresa energètica
al barri d’Horta

MOBILITAT/ Les associacions de veïns de
La Palmera Centre, La Pau, Sant Martí de
Provençals, La Trajana i la Verneda Alta
han posat en marxa una iniciativa per re-
clamar a l’Ajuntament les reformes de mi-
llora integral al pont del carrer de
Santander, al barri de la Trajana. 

Una comissió promotora, formada per
membres de les cinc entitats, ha engegat
una recollida de signatures, a través de la
plataforma pública Decidim Barcelona,
per tal d’aconseguir-ho (qui vulgui fer-ho
pot donar el seu suport de forma presen-
cial a les paradetes que hi ha al barri i a
d’altres propers, com Sant Martí de Pro-
vençals i La Verneda i la Pau, i també a tra-
vés del portal web de Decidim Barcelona).
La iniciativa necessita recollir 3.750 su-

ports perquè pugui arribar  al Plenari del
Consell Municipal.

Segons expliquen els veïns, “el pont és
innaccessible per al vianant i s’ha conver-
tit en un greu problema de mobilitat que
afecta tots els barris de l'entorn” . I és que,
tot i que aquesta infraestructura serveix
per “resoldre el pas de les vies del tren de
la costa”, amb els anys s’ha convertit “en
una estructura inapropiada pel pas dels
vehicles pesats que l’utilitzen”, a banda de
les molèsties que genera als vianants i als
ciclistes, que han de fer servir una passera
metàl·lica no adaptada.

Les entitats demanen “una solució de-
finitiva i adaptada a les normatives actuals”
que faciliti el trànsit en aquest espai de co-
municació entre Sant Martí i Sant Andreu.

Clam per reclamar una reforma 
total del pont del carrer de Santander

CONFERÈNCIA/ El portaveu es-
tatal de la plataforma Marea Pen-
sionista, Domiciano Sandoval,
va ser l’encarregat de coordinar
la xerrada col·loqui Pensions d'a-
vui i de demàel passat dimarts 11
a la tarda al Casal d’Entitats Mas
Guinardó. L'Associació de Veïns
Joan Maragall del Guinardó va ser
l’encarregada d’impulsar aques-
ta trobada.

Sandoval va explicar als assis-
tents perquè l’entitat de la qual és
membre continua reivindicant la
importància d’aquesta prestació.
Els pensionistes continuen mo-
bilitzant-se periòdicament, go-
verni qui governi, a diferents ciu-
tats de Catalunya i de l’Estat. 

El Guinardó acull
una xerrada 
sobre les pensions

EQUIPAMENT/ El passat dissab-
te 1 es va celebrar una nova jor-
nada participativa per definir els
usos i la gestió del futur Ateneu
de Sagrada Família. La trobada es
va fer a l’Espai 210 del carrer Pa-
dilla, ja que les obres de l’Ateneu,
que es van posar en marxa du-
rant el mes de març de l’any pas-
sat (l’espai serà al número 268-
270 del carrer Nàpols) encara no
han acabat, tot i que els terminis
inicials deien que havien d’estar
enllestides a principis d’any.

Està previst que l’Ateneu tin-
gui tres espais diferenciats, un so-
cial i d’exposicions, un central
de connexió i un altre amb l’au-
ditori i altres aules.

Sessió participativa
per a l’Ateneu de
Sagrada Família

Divisió veïnal per la possible obertura 
de l’Hermitage a la Barceloneta

CULTURA/ La possibilitat que la
nova bocana del port aculli el
museu de l’Hermitage divideix els
veïns de la Barceloneta. Aquest
projecte urbanístic i cultural con-
vertiria el barri en el primer lloc
del món amb una delegació d’a-
quest museu situat a Sant Peters-
burg, que és una de les majors
pinacoteques i col·leccions d'an-
tiguitats del món. Diferents
col·lectius de la Barceloneta, del
districte de Ciutat Vella i de la
resta de la ciutat han mostrat el
seu rebuig a aquest projecte, tot i
que l’Associació de Veïns de la
Barceloneta el defensa.

De fet, aquestes posicions con-
traposades no han variat des de fi-
nals del 2017. Aleshores, l’AV de la
Barceloneta va entregar a l’Ajunta-
ment un manifest de suport al pro-
jecte amb la signatura de diverses
entitats del barri i també escoles i
comerços. A finals del passat mes
de maig, l’associació va tornar a
mostrar-se predisposada al fet que
el barri sigui la casa d’aquest
museu, ja que la darrera versió del
projecte inclou “una millorada pro-
posta del disseny i de la destinació
del recinte”. Aquesta entitat consi-
dera que aquesta versió redefinida
és “una aposta de futur perquè la
imatge del barri recuperi certa dig-
nitat després que darrerament
només aparegui als mitjans per
mostrar accions de decadència i
pèrdua d’identitat”. Per això, han
fet una nova crida a l’Ajuntament
perquè doni el vistiplau al projecte.

Més crítics, en canvi, són altres
entitats del barri i de la ciutat, que
el mes passat van tornar a alçar la

veu contra la possibilitat de l’ober-
tura d’aquesta delegació. Aques-
tes veus crítiques, entre les quals hi
ha l’Associació de Veïns de l’Òstia,
s’oposen al projecte des de dife-
rents punts de vista, com ara el de
la mobilitat (consideren que faria
que circulessin un 50% més de ve-
hicles privats dels que ho fan nor-
malment, fet que generaria un
“col·lapse”) o l’urbanisme (acusen
els promotors de ser uns “autèntics
artistes de l’especulació que socia-
litzen esforços mentre privatitzen
els beneficis”). Al mateix temps,
consideren “escandalosa” la ma-
nera de fer de l’Autoritat Portuària

de Barcelona, “que mercantilitza el
Port Vell amb usos aliens a la seva
natura i a l’interès ciutadà, traint la
seva essència i el seu arrelament al
barri i a la ciutat”. Els crítics acusen
el Port de ser “un ens opac que
actua sense rendir comptes ni con-
trol democràtic”.

L’Ajuntament, liderat per Ada
Colau el passat mandat, tenia dub-
tes sobre el projecte, ja que no veia
clar que aquesta sigui la millor ubi-
cació per al museu. Per aquest
motiu no va donar llum verda a la
tramitació urbanística, que s’haurà
de debatre en el següent mandat.

Alguns veïns diuen
que massificarà el
barri i d’altres que

el revitalitzarà
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Comerç

Les vendes del comerç
minorista creixen un 1,8%

XIFRES4Les vendes del comerç
minorista a Catalunya van aug-
mentar un 1,8% a l'abril, segons
les dades provisionals de l’Ins-
titut Nacional d'Estadística
(INE). 

La xifra, però, no acaba de
ser del tot positiva, ja que és in-
ferior a la mitjana estatal, que va
ser del 2%. Les comunitats au-
tònomes amb augments més
destacats en les vendes del sec-
tor minorista del comerç van ser
les Illes Balears (3,5%), Anda-
lusia (3,2%), la Comunitat de

Madrid (2,9%) i les Illes Canà-
ries (2,5%). 

L’índex d'ocupació al sector,
per la seva banda, va pujar un
1,3% a Catalunya. En aquest cas
la xifra és superior a la mitjana
estatal, que va ser de l’1% en
comparació amb el mateix mes
de l’any anterior.

Les xifres, doncs, segueixen
mostrant la lleugera recupera-
ció que està experimentat el
sector en els últims temps des-
prés d’haver superat la crisi
econòmica.

ACTIVITATS4Les Corts es con-
vertirà aquest dissabte en l’epi-
centre de les mostres de comerç
al carrer de la ciutat. I és que el
districte acollirà el mateix dia
tres mostres de comerç organit-
zades per l’Eix comercial Sants-
Les Corts, Les Corts Comerç
08028 i El Cor de les Corts.

Pel que fa a la mostra de
Sants-Les Corts, es farà al carrer
Vallespir i, a banda de les pa-
rades dels comerços associats,
també es faran tallers de pa,
sacs de lavanda, instruments
musicals reciclats, pasta de sal
i un d’slime. A l’escenari que es

col·locarà Vallespir amb Evarist
Arnús hi haurà una actuació in-
fantil, teatre, una exhibició
d’arts marcials, la música del

grup Vöel i el concert líric de
l’Òpera Jove de Catalunya.

Pel que fa a la mostra de Les
Corts Comerç 08028, es farà al
carrer Riera Blanca, entre Re-
gent Mendieta i la travessera de
les Corts. Durant tot el dia el pú-
blic podrà gaudir, a banda dels
productes i les ofertes dels co-
merciants, de música, activitats

i tallers infantils, així com una
zona gastronòmica.

Per últim, l’associació El Cor
de les Corts organitzarà la seva
mostra al carrer Nicaragua, en-
tre Batista i Roca i Montnegre.
Començarà a les 10 del matí i
acabarà a les nou del vespre i hi
haurà diferents activitats pen-
sades per a tots els públics.

El comerç local sortirà al carrer aquest dissabte. Foto: Districte

Les Corts acull dissabte
tres mostres de comerç

Bcn Shopping & Shooting | Tram final de les gravacions
El festival internacional de curtmetratges Bcn Shopping & Shooting que organitza

la Fundació Barcelona Comerç, i que enguany arriba a la seva sisena edició, 
tancarà la seva fase de presentació de les gravacions aquest dissabte 15 de juny.

Les organitzen l’Eix
Sants-Les Corts, Les
Corts Comerç 08028 
i El Cor de les Corts
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El Centre Cívic Joan Oliver
“Pere Quart” va acollir el pas-
sat 5 de juny la jornada de
presentació del Fòrum Cívic i
Social per al Debat Constitu-
ent a les Corts. Lluís Llach i
Gabriela Serra van ser els en-
carregats d’explicar el pro-
jecte a les entitats i a les
veïnes i veïns de les Corts.

El Consell Assessor està
compost per persones de re-
conegut prestigi en les dife-
rents disciplines vinculades
als àmbits acadèmic, profes-
sional i sectorial del país. El
president del Consell Assessor
és nomenat pel president de
la Generalitat i actualment és
en Lluís Llach. La composició
del Consell Assessor actual la
podreu consultar al web de
Presidència de la Generalitat
de Catalunya.

El Consell Assessor per
l’Impuls del Fòrum Cívic i So-
cial pel Debat Constituent es
posa en marxa amb l’objectiu

d’impulsar l’organització au-
tònoma d’un procés de debat
participatiu, plural i transver-
sal en què la societat civil i la
ciutadania defineixen unes
bases constituents útils per al
futur polític de Catalunya.

Els ponents van explicar
que un procés constituent
només el pot fer el Parlament
i el Consell Assessor el que fa
és impulsar les entitats cívi-
ques i les organitzacions so-
cials perquè elles mateixes
s'organitzin i comencem un
debat sobre quin país volem,
què li cal i com volem ser. Al-
hora, en Lluís i la Gabriela van
voler deixar clar que "nosal-
tres impulsem, però no diri-
gim. No podem condicionar
de què s'ha de discutir".

En una primera fase, es va
presentar el projecte a la ma-
joria de les comarques de Ca-
talunya fent reunions amb les
entitats i ciutadans de cada
territori. L’objectiu era explicar

en què consisteix i com es
desenvoluparà el Debat Cons-
tituent i proposar la creació de
grups en el territori compro-
mesos per debatre un temari
que s’ha estructurat des del
mateix Consell Assessor.

Aquest temari, formulat
en diferents blocs, se sotme-
trà a debat pels ciutadans en
un fòrum cívic i social. Entre
altres coses s’ha exposat com
seran les futures taules en di-
ferents punts del territori, a
través d’una tasca descentra-
litzada i promoguda des de la
societat civil, que finalitzarà
amb el document que vol re-
collir el model que volem as-
solir pel nostre país. Aquesta
documentació obtinguda es
recollirà en un web específic
per traslladar el contingut al
Parlament.

Dins d’aquests blocs s’hi
troben diferents àrees d’inte-
rès que hauran de ser debatu-
des en grups de cinc o més

participants amb l’objectiu
d’assolir o no consensos o
també proposar noves opi-
nions. D’aquest fòrum de
debat cada participant en
traurà les seves pròpies con-
clusions i optarà lliurement
per respondre en els qüestio-
naris de la web.

Llach i Serra també van
destacar que aquest és un
procés de pràctica ciutadana,
d'empoderament ciutadà
que podria dur la gent a "tenir
la veu de declarar quin país

desitja" i van afegir que el
poble català no té excusa per
no repensar-se.

Ambdós van defensar la
necessitat d’avançar la feina
cap a la independència però
també conèixer si el país opta
per altres opcions. És impor-
tant saber què pensa el país i
cap a on vol anar.

Per a més informació
sobre el Fòrum cívic i social
podeu consultar el web de
Presidència de la Generali-
tat de Catalunya.

Fòrum Cívic i Social per al
Debat Constituent a les Corts
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Esports

La temporada 2018-19 acaba
amb la pitjor notícia possible per
al primer equip femení del Jo-
ventut de Marc Roset: un descens
de categoria. Les grogues havia de
jugar-se la possibilitat de seguir
a Copa Catalunya en la promoció
de permanència contra el Grup
Barna del Clot, però les cortsen-
ques no van poder superar l’eli-
minatòria i la temporada que ve
jugaran a la Primera Categoria.

La sèrie va començar el dar-
rer cap de setmana del mes pas-
sat a la pista del Grup Barna, on
el Joventut va quedar-se molt a
prop de recuperar la iniciativa en
l’eliminatòria (55-52). 

El passat dissabte 1 el Joven-
tut va equilibrar forces en l’eli-
minatòria (59-48), obtenint un
resultat més contundent que no

pas el que havia aconseguit el seu
rival, de manera que el tercer i
definitiu partit al Clot s’afronta-
va amb esperances.

L’enfrontament, diumenge
passat, va començar amb bon
peu per als interessos del Jo-
ventut, ja que després d’un pri-
mer quart fluix, va remuntar en
el segon període per marxar al

descans amb una petita renda de
tres punts (25-28).

La distància es va mantenir
durant el tercer parcial, però el
Joventut no podria frenar la re-
acció de les locals, que van cap-
girar el partit amb un parcial de
20-7. Júlia Garriga i Nora Riera
van ser les millors jugadores
cortsenques al Clot.

Un moment d’un dels partits jugats a la pista del Grup Barna. Foto: FCBQ

El Joventut no supera la
promoció i perd la categoria

» Les de Marc Roset van perdre els dos partits a la Nau del Clot 
contra el Grup Barna i el curs que ve jugaran a la Primera Categoria

ATLETISME4Els carrers del dis-
tricte tornaran a ser l’escenari,
aquest diumenge, de l’edició del
2019 de la Cursa Barça, la prova
atlètica organitzada pel club però
que no està reservada només
per als seus socis. Com és habi-
tual, el plat principal de la cursa
serà un recorregut de 10 quilò-
metres amb la sortida i la meta a
l’esplanada del Camp Nou, però
de forma paral·lela s’organitzaran
curses infantils, una prova in-
clusiva i altres activitats.

El recorregut de la cursa farà
que els atletes recorrin l’avingu-
da Diagonal en tot el tram del dis-
tricte (entre l’avinguda del Doc-
tor Marañón i l’avinguda de Jo-
sep Tarradellas). Després de bai-
xar per Tarradellas, els atletes pu-
jaran per Entença fins a la tra-
vessera de les Corts, baixaran
per Joan Güell, encararan un
tram de l’avinguda de Madrid
abans de tornar a la travessera i
faran tota la volta per la carrete-
ra de Collblanc i el carrer del Car-

denal Reig abans de tornar a les
instal·lacions del Camp Nou.

Durant el dia d’avui el club
podria anunciar el nombre d’ins-
crits d’aquesta edició.

PROVA SOLIDÀRIA
Els participants també tindran
l’oportunitat de col·laborar amb
la Fundació del Barça comprant
productes solidaris. També se
celebrarà una prova de dos qui-
lòmetres per a entitats i centres
per a persones amb discapacitats.

Pau Arriaga
LES CORTS

Tot a punt per a la Cursa Barça

Tennis | Irlanda i Espanya guanyen la 47a Copa Potter
L’equip masculí irlandès i el combinat femení espanyol van ser els triomfadors
de la 47a edició de la Copa Potter, el campionat de tennis de veterans que es va

disputar, de forma simultània, a les instal·lacions de l’RCTB i del CT Barcino.

Matías Rey, del Polo, millor
jugador de la Divisió d’Honor

No és un consol des-
prés d’haver perdut la
lliga, però sí que és
una recompensa a la

seva extraordinària temporada.
Dilluns de la setmana passada, la
Federació Espanyola d’Hoquei va
anunciar que l’argentí Matías
Rey ha estat escollit millor juga-
dor de la Divisió d’Honor 2018-
19. Rey va ser l’escollit pels en-
trenadors de les dues màximes
categories de l’hoquei herba es-
tatal, que com és habitual van ha-
ver de votar dos cops per triar-lo
com a MVP de la lliga.

En aquesta entrega de premis
de la temporada, Marlies Ver-
bruggen també va rebre el seu
guardó com a màxima golejado-
ra, un premi compartit amb Be-
goña García, del Club de Campo.
Les dues jugadores van signar 16
gols durant aquest curs.

RUIZ, FITXAT
Paral·lelament, el club comença
a fer moviments al mercato. El
primer fitxatge de cara al curs
que ve (renovacions al marge) és
l’internacional Vicenç Ruiz, que
arriba procedent de l’Egara.

L’argentí ha protagonitzat una temporada extraordinària. Foto: JM Llorens
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Llibres Teatre

Hidrogenesse torna a l'activitat des-
prés de quatre anys sense treure cap
disc. Carlos Ballesteros i Genís Segarra
han publicat el passat mes de maig
l'àlbum Joterías bobas (Austrohúngaro,
2019). “Quan no entens per què t’agra-
da alguna cosa, el millor que pots fer
és escriure una cançó”, diuen en una
entrevista a Enderrock.

Música Pelis i sèries

Joterías bobas
Hidrogenesse

El Monestir de Pedralbes
El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes és una icona de

pau, tranquil·litat i bellesa a la ciutat de Barcelona. Va ser fun-
dat l’any 1327 per ordre de la reina Elisenda de Montcada

amb suport del seu espòs, el rei Jaume II.  Visitar-lo és tot un
plaer, ja que és un dels millors models del gòtic català, tant per

l’església com pel claustre de tres plantes, un dels exemples
més espaiosos i harmònics d’aquest estil. Durant els mesos

d’estiu, es pot gaudir d’aquest espai de manera gratuïta algu-
nes tardes, durant el que anomenen l’hora màgica: els dimarts

i divendres entre les sis de la tarda i les nou del vespre.

L’advocada i activista Amal Clooney ha visitat recent-
ment Barcelona per participar en una conferència so-

bre drets humans i comerç internacional. L’arribada
de Clooney a Catalunya ha estat molt esperada per

un públic selecte que ha assistit a la trobada. Les en-
trades per escoltar la lletrada van arribar a superar els
1.000 euros, però l’expectació estava justificada. Tot i

que la libanesa va saltar a la fama pel seu casament
amb el conegut actor nord-americà George Clooney,

la carrera professional de l’advocada ha estat molt
destacada en l’elit del dret internacional. Entre altres,
ha treballat en casos tan importants com el judici per
genocidi de l’expresident de Iugoslàvia, Slobodan Mi-

lošević, o la defensa de Julian Assange, fundador de
Wikileaks. Però l’activitat de la jurista no es limita a ca-

sos professionals. A través de la fundació Clooney
Foundation for Justice busca donar resposta a les víc-
times d’abusos contra els drets humans a tot el món.  

A M A L  C L O O N E YQUI ÉS?
Ser una advocada d’èxit internacional

Va saltar a la fama pel seu matrimoni amb George Clooney

Famosos

Donar una conferència a Barcelona
La xerrada ha tractat sobre drets humans i comerç

Barreja d’admiradors i crítics de Clooney 
El preu de l’entrada crea polèmica i titllen l’advocada d’elitista

QUÈ HA FET?

La fitxa

|MotoGP 2019
Amb el mundial ja començat arriba al mercat el simulador que 

ens permetrà competir a les tres categories: Moto3, Moto2 i MotoGP.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Jordi Bosch es posa a les ordres d’Iván
Morales per interpretar aquesta obra
de Zweig, reconvertida en un exercici
interpretatiu on el mateix Bosch inter-
preta tots els papers de l’obra, conver-
tit en un obsés pels escacs, la seva sal-
vació davant la tortura psicològica que
li apliquen els nazis.

Al Teatre Romea de Barcelona.

La partida d’escacs
Stefan Zweig

L’autora mallorquina s’endinsa en un
relat de fantasmes familiars en aques-
ta novel·la. La protagonista del relat
vola de Barcelona a Palma per posar
fre a l’espiral conspiranoica que ha
adoptat el seu pare des de la jubilació
i s’enfronta a velles ferides de sobte re-
obertes. El llibre va rebre el tercer pre-
mi Llibres Anagrama de Novel·la 2018.

Les possessions
Llucia Ramis

Continua la ‘febre’ pels biopicsd’estre-
lles britàniques de la música. Si l’any
passat era Bohemian Rhapsody, en-
guany la proposta és la que explica la
vida i l’obra de Reginald Kenneth
Dwight, o com se’l coneix musical-
ment, Elton John. La pel·lícula fa una
repassada des de la seva formació a la
Royal Academy of Music fins a la fama.

Rocketman
Dexter Fletcher
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DIVENDRES 14 DE JUNY
21:00 La banda de rock Los Rebeldes celebra els

seus 40 anys de trajectòria en aquest concert,
en el qual repassaran tots els seus grans èxits.
/ Sala Bikini.

AVUI 12 DE JUNY
11:00 El professor Rodrigo Stocco és el res-

ponsable del curs Fotografia pràctica, que avui
celebrarà la seva darrera sessió. Com sempre,
cal portar la càmera. / Centre Cívic Josep Ma-
ria Trias i Peitx.

DILLUNS 17 DE JUNY
09:30 Dilluns que ve es farà la darrera sessió del

curs Tauleta tàctil (tablet), en el qual Elsa Ra-
mos ensenya a treure-li tot el partit a aquests
petits ordinadors. / Centre Cívic Joan Oliver
- Pere Quart.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Des del passat dilluns 3 es pot vi-

sitar la mostra Pinzellades, els treballs realitzats
pels/les alumnes de pintura i aquarel·la dels
diferents nivells del centre. / Centre Cívic Jo-
sep Maria Trias i Peitx.

DIUMENGE 16 DE JUNY
Matí-TardaCatifa de flors, processó i concert d'or-

gue i una mostra seran algunes de les pro-
postes culturals relacionades amb l’edició d’a-
quest 2019 del Corpus. / Parròquia de San-
ta Maria del Remei.

AVUI 12 DE JUNY
18:00 Elisabeth Ulibarri serà la responsable de

coordinar la narració Fogueres i focs follets del
cicle Lletra petita - Sac de rondalles. L’entra-
da serà gratuïta. / Biblioteca Les Corts - Mi-
quel Llongueras.

DIMECRES 19 DE JUNY
18:00 Els nens i les nenes que tinguin entre 6

i 9 anys tenen una cita obligatòria amb la na-
rració en anglès The gruffalo, amb Paula
Fernandes. / Biblioteca Montserrat Abelló.

TOTS ELS DIMARTS
10:00 Fins al pròxim mes de juliol estaran en

marxa les jornades de tai-txi i txi-kung del pro-
grama municipal Activa’t als parcs. / Jardins
de la Maternitat.

La faula de la formiga, el castor i l'ós serà
el nom d’una narració que coordina-
rà Montserrat Dulcet. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

‘La faula de la formiga, el castor 
i l'ós’ a la Montserrat Abelló

Demà 13 de juny a les 18:00

La professora Aina Mir serà la res-
ponsable de les darreres dues sessions
del taller de cuina anomenat Sopars en
un moment. / Centre Cívic Joan Oliver
- Pere Quart.

Darreres dues sessions del 
curs ‘Sopars en un moment’

Avui i 19 de juny a les 17:00

Entre divendres i diumenge d’aques-
ta setmana es farà una nova edició del
Circorts, el festival de circ de la ciutat,
organitzat pel Casal de Joves Les Corts.
/ Plaça de Ceràmiques Vicens.

El districte es prepara per
tornar a gaudir del Circorts

Del 14 al 16 de juny

Un any més, el Barça ha volgut que
els carrers de les Corts siguin l’esce-
nari per on transcorri el recorregut de
la cursa del club.

El districte es prepara per 
a una nova Cursa Barça

Diumenge 16 de juny a les 09:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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