OJD-PGD: 9.813 exemplars - publicació quinzenal | redacció: 93 458 87 80 – linialescorts@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517– publicitat@comunicacio21.com

NO ES MULLEN pàg 3

MÉS QUE UN CINEASTA pàg 10

Les associacions de veïns
reben amb fredor la
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Mor una docent de Pedralbes
en un accident a Costa d’Ivori
Teresa Cardona era la subdirectora del Col·legi Major Bonaigua i liderava un viatge solidari amb estudiants pàg 8
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Res a veure amb fa 4 anys
» Les associacions de veïns reben amb fredor la reelecció de Colau i eviten parlar del suport de Valls
» La tensió viscuda durant el ple d’investidura va contrastar amb les imatges d’alegria del 2015
Albert Ribas
BARCELONA
Si a algú li haguessin dit, el juny
del 2015, que la flamant alcaldessa Ada Colau aconseguiria la
reelecció al cap de quatre anys
gràcies als tres vots d’un polític
anomenat Manuel Valls i havent
perdut les eleccions, s’hauria
pensat que li parlaven d’un guió
sensacional d’una pel·lícula de
ciència-ficció. La realitat però,
com diu el tòpic, supera la ficció
i Colau va ser reelegida alcaldessa el passat 15 de juny gràcies al
PSC i a tres vots de la candidatura de Manuel Valls. Uns vots
que, d’altra banda, han acabat de
trencar la relació entre l’exprimer
ministre francès i Ciutadans.
Entre les diferents associacions de veïns de la ciutat la reelecció de Colau s’ha rebut amb
una certa fredor. No hi ha gaires
ganes de fer valoracions. La majoria de les entitats amb les quals
aquesta publicació ha contactat
prefereixen insistir en els projectes, pendents i futurs, que el
nou govern municipal haurà d’encarar, en lloc de valorar com s’ha
produït la reelecció de Colau.
Des de l’Associació de Veïns de
Gràcia, passant per la del Clot, la
de la Dreta de l’Eixample, la de
Sant Andreu, la de les Corts o la
del Poblenou, remarquen que
no tenen res a dir respecte de l’aritmètica política que ha permès
a Colau seguir governat la ciutat.
Una de les poques valoracions arriba des de l’Associació de
Veïns de Can Peguera, un dels barris més petits de la ciutat i que
forma part de Nou Barris. El seu
president, Pep Ortiz, afirma que
“és molt poc ètic” que Colau hagi
acceptat els tres vots de Valls
per arribar a l’alcaldia. “Fa molt
que practico la política i em cos-

ta de creure que algú doni tres
vots a canvi de res”, afegeix Ortiz.
Aquest líder veïnal també recorda que a Nou Barris és on els comuns van perdre més vots, cosa
que vol dir, afegeix, que “una
mica malament ho devien fer”.
REPTES DE MANDAT
Sobre els reptes que Colau haurà d’encarar aquest mandat, les
associacions de veïns sí que es
mullen. L’habitatge i el turisme
són els dos temes estrella. Les
entitats insisteixen en la necessitat de reforçar les polítiques
d’habitatge que permetin reduir
el preu del lloguer i augmentar
el parc públic. En paral·lel, les associacions dels barris amb més
turisme aposten pel decreixement turístic.
De fet, pocs dies abans de la
investidura de Colau, la FAVB va

L’alcaldessa Colau es va mostrar molt seriosa durant bona part del ple d’investidura. Fotos: Gerard Artigas / ACN

presentar, en una roda de premsa, les demandes dels moviments socials per al nou go-

“GAIREBÉ SEGUR QUE
SERÀ L’ÚLTIM MANDAT”
4Tres dies després de la
seva reelecció, Colau va
afirmar en una entrevista
a RAC1 que “gairebé segur
que aquest serà el meu
últim mandat”. Colau també va justificar haver acceptat els vots de Valls:
“Jo he vingut a governar,
encara que hagi d’assumir contradiccions”.
vern. Entitats com ara Aigua és
Vida, Aliança contra la Pobresa
Energètica, Assemblea de Barris
per a un Turisme Sostenible, la

mateixa FAVB, la PAH, el Sindicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica van fer
les seves reivindicacions pel que
fa a les desigualtats, la justícia social, el medi ambient, l’habitatge o el turisme.
Algunes de les propostes van
ser reforçar les polítiques públiques en sanitat, serveis socials i
educació, garantir l’accés universal als subministraments bàsics, canviar el model de mobilitat de la ciutat, una política de
gestió de residus orientada al residu zero, implementar la remunicipalització de l’aigua o
mantenir el compromís amb els
plans d’inclusió.

I ELS COMERCIANTS?
Pel que fa als comerciants, des de
la Fundació Barcelona Comerç, el
seu vicepresident Lluís Llanas

afirma, preguntat sobre la forma
amb què Colau ha arribat a l’alcaldia, que els pactes i acords entre formacions “formen part del
joc democràtic”. Llanas afegeix
que “ens poden semblar més o
menys estrambòtics, però nosaltres tenim l’obligació d’entendre’ns amb tothom”.
D’altra banda, Llanas considera que aquest pròxim mandat
ha de ser el de la “transformació
definitiva del comerç de proximitat per fer-lo realment competitiu” i recorda que en campanya tots els partits s’hi van
comprometre.
A nivell personal també considera que una bona idea per impulsar el sector seria la creació
d’un Institut del Comerç, amb una
dotació econòmica específica, tal
com passa per exemple amb els
mercats o el turisme.
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Els semàfors

La lupa

Hi ha pactes que explotaran sols
per Iu Forn

Circorts

El festival de circ Circots va celebrar entre el 14 i el 16 de juny la seva 20a edició, que per primera vegada es va fer
fora del marc de la Festa Major de les
Corts. Tot i el canvi de data, la resposta
del públic cortsenc va ser molt bona.
pàgina 10

De vegades passa. Et ve un amic/ami- cions que els altres no voldran veure ni la probabilitat que la cosa pugi recta és
ga, et presenta la seva nova parella, te'ls a tres pobles de distància.
com el no future dels punks de finals
mires, i al cap de 7 segons i 16 centèsiPerò no només serà la sentència. dels anys 70 del segle passat. Sí, els parmes ja veus que allò no només no té fu- Mentre parlem de beques menjador i de tits polítics existeixen per obtenir el potur sinó que per no tenir no té ni pre- fer poliesportius anem bé, però quan se- der, tots els pactes són lícits, els ajunsent. Doncs no sé si a vostè li passa el gons on toqui decidir com gestionar se- taments són un altre món i als pobles
mateix, però quan miro segons quins gons quins béns públics, afrontar situa- importen els projectes locals i no la ideopactes postelectotals de segons quins cions relacionades amb la seguretat o logia, però hi ha pactes que no poden ser
ajuntaments, no puc evitar tenir aques- qüestions que afecten la base ideològica i a més són impossibles.
ta sensació.
dels que són com oli i aigua, no cal ser molt
Abans del que ens pensem, veurem
Sí, sí, ja ho sé. Els partits
com es trenquen acords de
polítics existeixen per obtegovern, com es canvien socis,
D’aquí a quatre anys veurem torres
nir el poder, tots els pactes
com van presentant-se mosón lícits, els ajuntaments
cions de censura i com cauen
que ara semblen sòlides caient
són un altre món, als pobles
alcaldes. I alcaldesses. Però és
no es pacta per ideologia
d'aquí a quatre anys veucom castells de cartes fetes amb sucre que
sinó per projectes locals i bla,
rem torres que ara semblen
bla, bla. Però veient alguns
sòlides caient com castells
companys de viatge, jo que vol que li di- espavilat per veure-ho 24 hores després de cartes fetes amb sucre. Perquè tots els
gui... no ho veig. Ni amb tota la bona vo- d'haver-se signat: hi ha pactes que tenen pactes són lícits, però també han de ser
luntat i comprensió possible.
menys futur que un gelat de fricandó.
lògics i coherents. I la gent té tendència
És que hi ha pobles on ja veus que
I la culpa, a part del txa, txa, txa, és a castigar els experiments on en compquan hi hagi la sentència del judici, com de fer les coses malament des dels fo- tes d'usar gasosa es fa servir azidoazida
per posar un exemple d'un fet que sabem naments. Si tu vols construir una paret azida, el compost més explosiu creat
que succeirà, que succeirà relativament recta i la primera totxana la poses tor- mai. Per fer-se’n una idea, els científics
aviat i que tensarà moltes situacions, allò çada, ja pots treure un kleenex i co- van deixar-lo en un entorn sense cap vifotrà un pet com un aglà. És que d'aquí mençar a dir-li adeu. De la mateixa ma- bració, a les fosques i amb una tempea quatre mesos serà impossible mante- nera, si fas un pacte pensat només per ratura controlada... i va explotar sol!
nir segons quins pactes signats ara per- anar a la contra, per fer fora, per exquè els uns voldran aprovar unes mo- pulsar, per desallotjar i no per construir,
Publicat a El Nacional.cat

Ajuntament

La Fundació Barcelona Comerç ha denunciat recentment l’augment de robatoris a les botigues dels eixos comercials
de la ciutat. L’entitat qualifica la situació
de molt preocupant i demana que el
problema s’abordi amb urgència.
pàgina 16

UBAE

Els mamuts van guanyar quatre campionats de Catalunya i van ser finalistes en
dos més durant la celebració de la Festa
del Futbol Català, que es va fer el passat
16 de juny a Martorell. El Juvenil A
masculí va aconseguir guanyar el Barça.
pàgina 20

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@gabrielrufian
Días duros para Colau.
Pero lo realmente duro
debe ser irse a la cama
sabiendo que a quienes prometiste
combatir no solo no te temen si no que
han optado por darte el voto de quien
ficharon tras deportar a 10.000 personas en Francia porque eres el mal menor. Eso sí que debe ser duro.

@eduthio
¿Que Ada Colau sea
alcaldesa de Barcelona
por la gracia de Manuel
Valls también dependió de si ERC es
mas o menos de izquierda? ¿Ciudad o
resentimiento por la legislatura pasada? ¿Se puede ser de izquierdas y alcaldesa con el apoyo de la xenofobia?
#oletu.
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@laurapcastano
Creuar la plaça Sant
Jaume amb centenars
de persones cridant-nos
putes, guarres i zorras. Això va ser
també la investidura d'ahir. Per la
meva banda, seguiré treballant perquè
el masclisme tampoc tingui espai a la
vida política de la nostra ciutat.
#BCNantimasclista.
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@valtonyc
Hi ha persones que
lluiten un dia, i són bones. N'hi ha d'altres que
lluiten durant un any, i són millors. N'hi
ha algunes que lluiten molts anys, i són
encara més bones. Però n'hi ha que lluiten tota la vida; aquestes són les imprescindibles. Una forta abraçada
@jcuixart.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Caos a les notes L’estat espanyol no vol negociar
per David Rabadà

es eleccions municipals encara porten cua al poble extremeny
de Cordobilla de Lacara. De fet, la Junta Electoral Central ha obligat que es repeteixin les votacions per una irregularitat en el
recompte. Un veí va votar per error dues vegades i la mesa va retirar
un sobre de les urnes a l’atzar, fet que la JEC no ha deixat passar.

L

roben un cap de llop gegant del plistocè a Sibèria. El descobriment és tota una troballa històrica, ja que l’espècimen conserva el cervell, les dents i el pèl. Calculen que l’animal extint hauria viscut fa uns 40.000 anys. El cap mesura 40
centímetres, el doble que la mida del crani dels llops actuals.

T

ls cambrers de la Moncloa es mobilitzen per reclamar el cobrament puntual de les seves nòmines. Són més d’una trentena de
treballadors que denuncien retards en el pagament de nòmines
per part de l’empresa concessionària, Dulcinea Nutrición. Aquests
empleats serveixen 300 àpats diaris al personal de la Moncloa.

E

bren un bar a San Francisco on els clients paguen per estar rodejats de rates. El Rat Bar ofereix als consumidors
una agradable vetllada entre cerveses i amics en companyia dels animals. L’obertura ha estat un èxit de públic, amb
preus de fins a 50 dòlars per entrar a l’establiment.

O

eil Harbisson, considerat el primer cíborg de la història, assegura que cal incorporar visió nocturna als humans per estalviar l’energia de l’enllumenat. Harbisson, que porta una antena per transformar els colors en sons al seu cap i diversos implants
cibernètics, va explicar la seva proposta en un fòrum tecnològic.

N
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El Joventut no supera
la promoció i perd la categoria

2

Els Diables de Les Corts celebren
el seu 25è aniversari

3

David Bisbal clausura el primer
Polo Music Festival

4

Les Corts acull dissabte
tres mostres de comerç

5

La diva del pop Mariah Carey
conquista el públic de Pedralbes

És d’una gran preocupació el sistema d’introducció de notes a Secundària d’aquest final de curs. La
plataforma del Departament d’Educació a tal efecte, Esfera, està
manifestant aquesta setmana
molts problemes.
Per una banda, no hi ha alguns
alumnes a les llistes, per l’altra falten grups d’estudiants. El més
greu és que sovint no guarda les
notes un cop introduïdes, o pitjor
encara, es penja durant el teclejat
d’aquestes. Tot plegat allarga la
feina dels docents. Això ha fet que
alguns instituts s’estiguin plantejant posposar la publicació i lliurament de notes. Això passa quan
es va dir que l’avaluació per competències d’aquests butlletins havia de ser la gran millora per als
instituts. Cal afegir que l’anterior
plataforma, el SAGA, també pecava dels mateixos problemes.
És cert que la nova i l’antiga
plataforma per tal d’introduir notes no han fallat per una manca de
recursos sinó per un disseny insuficient i ple de paradoxes que estan
patint els professors de secundària. Per aquesta raó hi va haver
una queixa durant l’última mesa
sectorial, des de la qual no s’ha rebut cap argumentació adient. Podríem dir que el Departament té
pressa en fer reformes a curt termini i l’educació no se la pot millorar amb mesures immediates.
Aquesta nova manera d’introduir
notes no ha estat acordada ni publicada amb temps suficient. Els
canvis sota la política d’innovacions d’Educació semblen més
una alteració del sistema educatiu
que no pas una millora real en ensenyament. Avançar cap al futur
no vol dir repetir els errors passats.

En primer lloc cal dir que tota negociació ha de tenir un objectiu
clar i un calendari concret. No es
negocia sobre no se sap què i a remolc de les decisions de negociadors que tan aviat volen reunir-se com no.
Negociar vol dir escoltar l’opinió de l’altre, explicitar la pròpia i arribar a un acord que haurà de recollir les opinions inicials
dels negociadors tot modificantles. Si no és així, no es pot parlar de negociació.
L’estat espanyol no vol negociar, no accepta l’objectiu que
es planteja des de Catalunya, no
es vol moure gens de la seva situació inicial, ni es presenta quan
se li demana. D’aquesta manera
la negociació i el diàleg són substituïts per la força que s’encarrega d’imposar l’opinió de l’un
per sobre de la de l’altre.
I quina és l’opció que aquesta situació deixa a Catalunya? És
ben fàcil, de l’independentisme
es vol rendició incondicional.
Per aquest motiu s’ha fet un
judici que no és un judici i es mantindrà empresonats els presos po-

per Teresa Calveras

lítics, per escarmentar tot el país.
Per aquest motiu s’amaga i es distorsiona la realitat de Catalunya
als mitjans de comunicació estatals, perquè aquesta realitat parla només de repressió, de justícia
post franquista, de manca de llibertats, ... Com poden aquests fets
tenir lloc a l’Espanya democràtica que diuen que és? Si els fets i
l’ imatge que volen mantenir no
quadren s’amaguen els fets i santes pasqües.
Però no crec que a Catalunya
ningú es rendeixi. Han passat
massa coses. L’han fet massa
grossa i s’ha desvetllat tota la corrupció i el substrat franquista que
estava amagat sota les institucions. Això per una banda, per
l’altra s’ha obert l’esperança de
canvi real del nostre país i l’esperança és un motor molt fort per
a l’acció.
A l’estat espanyol només li
quedarà el camí de la repressió
continuada, camí que no se sap
on pot acabar, que perjudicarà
tothom i que, com la història demostra, està condemnat a fracassar més tard o més d’hora.

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

#VistPerASentència

@JosepMartBlanch: Els advocats defensors
han demostrat que els presos polítics són innocents dels delictes més greus. La desobediència ells mateixos l'han reconeguda.

#ColauAmbValls

@BenetTatxo: Com canvien les coses.
Després d’anys desprestigiant i criticant
les “elits”, ara resulta que Colau esdevé l’alcaldessa de les “elits”.

#Cs-PP-VOX

@Ricardo_JG: Está tragando Ciudadanos lo
que le ponen delante PP y los nazis más de lo
que han ido tragando sus opinadores‘andergráun’ por las paguitas. El retrato ya es mural.
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Successos | Detingut per intentar atracar sis farmàcies
26 de juny del 2019

Els Mossos d’Esquadra van detenir fa pocs dies un lladre toxicòman que en
quatre dies va intentar robar en sis farmàcies fent servir una navalla i una
xeringa. L’home va ser detingut per agents de paisà a la plaça del Centre.

Mor la subdirectora del Col·legi
Major Bonaigua a Costa d’Ivori
» Teresa Cardona formava part d’una expedició solidària i va perdre
la vida en un accident d’autobús que també va deixar 10 ferides
CONDOL4La subdirectora del
Col·legi Major Bonaigua, situat
al barri de Pedrables, que també tenia el mateix càrrec a l’escola Canigó del barri Sant Gervasi-La Bonanova (Sarrià-Sant
Gervasi), Teresa Cardona, va
morir dissabte en un accident
d'autobús durant un viatge solidari a Costa d’Ivori.
Cardona encapçalava una
expedició solidària formada per
27 alumnes –de segon de batxillerat de l’escola Canigó i universitàries del Col·legi Major
Bonaigua– i dues monitores
d’aquestes dues escoles vinculades a l’Opus Dei. L’accident
també va deixar 10 alumnes
ferides, cap d’elles de gravetat.
Tot el grup s’havia desplaçat
el dia abans a la capital econòmica d’aquest país africà, Abidjan, per participar en un camp
de treball en una escola pública a la localitat de Yamoussoukro, la capital administrativa.

Marc Serra, regidor
provisional del Districte

POLÍTICA4Els primers decrets
del mandat que l’alcaldessa Ada
Colau va firmar el passat dissabte 15 de juny, i que tenien a
veure amb l’estructura del govern municipal, van servir per
nomenar Marc Serra nou regidor de les Corts.
En un comunicat fet públic el
mateix 15 de juny, on es deixava
clar que s’estava “a l’espera que
pròximament s’acabin de tancar
els acords de govern”, s’informava
de la nova estructura del govern

municipal, on Serra també assumeix la regidoria del Districte
d’Horta-Guinardó i la de Transparència i Drets Civils.
EXPERT EN MIGRACIÓ
Serra és sociòleg especialitzat en
qüestions relacionades amb la
migració. El passat mandat va ser
assessor de Jaume Asens i ha treballat com a tècnic d’acompanyament i assessor jurídic en temes
d’estrangeria. És membre de la
plataforma Tanquem els CIE.

Teresa Cardona, en una imatge d’arxiu. Foto: Col·legi Canigó

Durant el trajecte entre Abidjan
i Yamoussoukro un dels dos
autobusos en què viatjava el
grup va patir una punxada en
una roda i el conductor va perdre el control del vehicle, que va
acabar sortint de la carretera i
va bolcar. De les 29 persones
que formaven l’expedició, 24

van arribar ahir al migdia a Espanya, mentre que les cinc persones restants es preveu que rebin l’alta mèdica aviat i que
tornin en els pròxims dies.
D’altra banda, està previst
que el cadàver de Teresa Cardona, que en l’accident va morir a
l’acte, sigui repatriat avui mateix.

Serra també ha lluitat pel tancament dels CIE. Foto: ACN/Pol Solà

Sis dies per trencar motlles

FESTIVAL4El Centre Cívic Can
Deu celebra entre els dies 1 i 5 de
juliol una nova edició de la Setmana de l’Eròtica, que es presenta com una oportunitat per
trencar motlles.
El festival, tal com expliquen des de l’organització, té
com a objectiu “despertar l’interès de la societat respecte del
concepte de l’erotisme”, ja que
consideren que està “tan mitificat, és tant tabú i tan amagat de
vegades que dona molt de joc a

l’hora de parlar de temes controvertits”.
Així doncs, al llarg de la Setmana de l’Eròtica s’organitzaran
diferents activitats. El dia 1 de
juliol tindrà lloc l’espectacle
‘Erógenas (sexo, amor y fuga),
mentre que l’endemà serà el
torn del monòleg ‘Vestida per
matar (de plaer o d’ensurt’, que
anirà a càrrec d’Isabel Oliva, i de
la xerrada ‘Geisha, l’art de la seducció’, que pronunciarà Alex
Pler, de la llibreria Haiku.

El dimecres 3 de juliol tindrà
com a acte més destacat la sortida cultural ‘Barcelona Eròtica’,
que farà una ruta per la Barcelona de la tolerància sexual,
amb el Paral·lel i l’antic Barri
Xino com a llocs emblemàtics.
L’endemà, la psicòloga i sexòloga feminista, Marta Villar, dirigirà el taller ‘Dones, plaer i vi’,
mentre que el dia 5 hi haurà el
taller de ‘Chair-dance’, el ball
elegant, divertit i sensual on
una cadira representa la parella.

9|

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

26 de juny del 2019

línialescorts.cat

| 10

línialescorts.cat

Èxit del primer festival
Circorts fora de la Festa Major
CIRC4El festival de circ emergent Circorts va celebrar el cap
de setmana del 14 al 16 de juny
la seva 20a edició, la primera
que no formava part del programa de la Festa Major de les
Corts.
Tot i la incertesa que podia
provocar el canvi de dates, el
festival va ser tot un èxit gràcies
a la magnífica resposta del públic. L’objectiu era emanciparlo de la Festa Major per consolidar una oferta cultural específica al districte.
Així doncs, al llarg dels tres
dies es van fer una vintena
d’espectacles. Petits i grans
van poder gaudir de malabars,
acrobàcies espectaculars, pallassos, música, faquirs... Tot
plegat en el mateix escenari
dels últims anys, al carrer Benavent i a la plaça de les Ceràmiques Vicens, que van acollir
tres pistes que es van omplir
d’espectacles i també d’activitats com per exemple els tallers
familiars de circ.
MÉS DE 40 ARTISTES
Enguany el Circorts va aconseguir reunir una quarantena
d’artistes d’arreu del món, que
van demostrar el seu talent
però també grans dosis d’hu-

Les Corts
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El Circorts va aconseguir reunir molta gent. Foto: Districte

mor, valentia i reivindicació.
L’edició, que va reunir molts espectacles que s’estrenaven per
primer cop o que s’havien es-

El festival celebrava
enguany la seva
20a edició amb
un canvi de dates
trenat recentment, va donar
molta importància a la figura de
la dona i el seu paper dins el

món del circ. Alguns dels espectacles més destacats van ser
les acrobàcies de les set dones
que formen Ino Kollectiove, la
música reivindicativa de Las
XL, el circ ambulant de Mortelo & Manzani, el trapezi de la
companyia La Campistany, el
combinat de circ inclusiu de Cia
3 o els moviments acrobàtics de
Madame Gaüc.
Una altra de les característiques d’aquest festival cortsenc, tal com ha passat des de la
seva creació, va ser la seva
aposta pel circ inclusiu.

Woody Allen porta l’esperit
de Nova Orleans a Pedralbes

CONCERT4El Festival Jardins
de Pedralbes va tenir dimarts de
la setmana passada una visita
molt especial, la del cineasta i
clarinetista Woody Allen.
Allen va arribar a Pedralbes
en el seu paper de músic de jazz
i va interpretar, juntament amb
la banda The Eddy Davis New
Orleans Jazz Band una selecció
de temes clàssics, entre la qual hi
havia cançons d’alguns dels
grans noms de la història del jazz
i el blues, com ara Louis Armstrong o Johnny Dodds.
Allen, tot i que passa per un
moment molt complicat a causa de les acusacions d’abús per
part de la seva filla adoptiva
Dylan Farrow, va poder comprovar com a Barcelona el seu
prestigi segueix intacte. I és que

els jardins del Palau Reial de Pedralbes van presentar un ple
absolut, més de tres mil persones, per gaudir d’un concert
que, tot i no ser espectacular, va
aconseguir crear una atmosfera
autèntica que recordava Nova
Orleans i els seus clubs.
El concert va durar una hora
i quart i va permetre veure un
Allen que, en alguns moments,
semblava una mica absent i a
punt d’adormir-se, mentre que
en d’altres demostrava la seva vitalitat i s’animava a ser el protagonista del concert.
Sigui com sigui, Allen, que
sempre s’ha agafat les seves
aparicions musicals com una
afició, va comprovar que a Barcelona segueix tenint un públic
molt fidel i entregat.
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Gran èxit de la mostra de Vallespir

Un any més vam celebrar la mostra de comerços al carrer Vallespir. Aquest any la data, el 15
de juny, era rellevant perquè hi havia altres
mostres i la votació per a l’alcaldia.
El sol ens va acompanyar de bona manera,
sobretot al matí. Això va animar al públic a venir
i veure les nostres parades, les actuacions, els
tallers i els paradistes artesans que ens acostumen a acompanyar.
Aquest cop estem satisfets perquè hi han
participat alguns socis més, però encara en
som pocs. Cal que aquestes mostres siguin un
èxit de participació associativa. Seguirem amb
aquest objectiu.
El que també ha estat molt positiu és que,
gràcies a la campanya que estem fent des de
la nova carpa de l’Eix, s’han dirigit a nosaltres
nous futurs associats. Això és un bon símptoma
de comunicació i una mostra de fins on van arribar les nostres xarxes socials, amb més de
5000 visitants.
Com sempre, també volem agrair la mostra a
tots els nostres socis participants, als concertistes Vöel, assidus a les nostres trobades, a l’espectacular banda Wiwi Rock Band, que va reunir
i divertir molta gent, al cantant líric Carlos Muñoz

de l’Òpera Jove de Catalunya, que finalment va
poder oferir-nos només un concert perquè es trobava en un mal estat de salut, les actuacions de
flamenc i tango de l’Escola de Música i Dansa
Farré entre d’altres, la zumba de l’Esportiu Badrena, l’actuació Infantil de Improfamiliar, l’exhibició d’arts marcials de Temple Martial Arts amb
gran quòrum de participació i el teatre en anglés
per a nens de l’escola Kids&Us.
Fem un punt i a part per agrair l’exposició fotogràfica ‘Comerços del carrer Vallespir al llarg
del temps’ de José Maria Sandoval, aficionat a
la història i veí del carrer Vallespir. L’exposició
va ser un èxit gràcies a les explicacions que en
José Maria i el seu pare van anar fent. Van explicar tots els canvis en establiments del carrer
i altres indrets ja desapareguts o bé reemplaçats per altres locals. Va ser un recull molt ben
seleccionat i amb molta feina.
No volem marxar sense donar les gràcies als
representants polítics que van atansar-se a fer la
passejada per la mostra malgrat que a la tarda
tenien el jurament per l’Alcaldia. Vam tenir representació de gairebé totes les forces polítiques.
Agrair també l’aperitiu boníssim i molt ben servit
pel nostre associat l’Escopinya i el Cuco.

Amb el
suport de

Ara a esperar la pròxima mostra, a la qual no
heu de fallar: el 28 de setembre al carrer Joan
Güell.

Tornarem amb molta marxa i novetats!!!

Gràcies a tots i totes!

3

Eix Comercial Sants-Les Corts - Butlletí nº 081

L’Eix Sants les Corts torna
a apostar per la sostenibilitat
rar la sostenibilitat del nostre sector, amb una
proposta d’actuacions que impliquin els nostres socis i acompanyar-los en l’execució, juntament amb la Secretaria Tècnica del
programa.
Volem ressaltar que els nostres associats
són els protagonistes i principals agents del
canvi de la ciutat, promovent actuacions més
sostenibles que ens assegurin un futur viable i
durador.
Els associats que us adheriu abans del 30
de juny i implementeu alguna/es de les accions
que proposem, o altres de pròpies, podreu obtenir com a reconeixement els següents beneficis fiscals durant l’any 2020:

Un any més ens hem adherit al compromís ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022 que la
ciutat de Barcelona va concretar a l’Agenda 21
per a una ciutat millor.
Com ja sabeu, l’Eix Comercial Sants les
Corts és membre del programa Barcelona Comerç + Sostenible a través de la signatura que
ens lliga al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
La nostra participació en aquest programa
consisteix a elaborar un Pla d’Acció per millo-

• Reducció del 10% del preu públic del servei municipal de recollida de residus comercials i industrials assimilables a
municipals del 2020.
• Si us cal, obtenció d’una Targeta d’usuari
per utilitzar en els Punts Verds de Zona amb
una bonificació del 50% sobre les tarifes per
la prestació del servei de recollida en els
Punts Verds de Zona.

El següent pas que farem aquesta setmana és informar els nostres associats perquè s’hi adhereixin. Aquells que no estiguin
associats a l’Eix Comercial Sants les Corts
seran eliminats de la taula i no els aplicarem la reducció del 10% de reducció del
preu públic.

Per a més informació podeu consultar la
web del programa Barcelona Comerç + Sostenible:
www.barcelona.cat/comercsostenible

| 11

línialescorts.cat

26 de juny del 2019

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

Barris al dia

Tres dies per al jovent
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» La Setmana Jove de les Corts arriba a la tercera edició i se celebra entre demà i dissabte
» Els jardins de Magalí (antics jardins de les Infantes) acullen tres dies plens d’activitats

La Setmana Jove de les Corts viurà entre dijous i dissabte tres dies farcits d’activitats. Fotos: Districte

4Adolescents i joves del districte,
gaudiu del carrer i acosteu-vos als
jardins de Magalí, on trobareu activitats per a tots els gustos, concerts, cultura, esport i oci. I és que
des de demà i fins dissabte se celebra la Setmana Jove de les Corts.
Es tracta d’una oportunitat per conèixer els diferents serveis i equipaments juvenils que aquest
col·lectiu té a l'abast a les Corts, les
activitats i recursos que s'ofereixen
i, sobretot, un espai per conèixer a
altres joves, gaudint d'activitats
que responen als seus propis interessos i demandes, tenint en compte els diferents perfils i edats.
La iniciativa està organitzada
per la Taula d'adolescència i Joventut de les Corts, on participen el Casal de Joves les Corts, l’Espai d’adolescents Jovecardí, el Punt Infojove
(PIJ), els Serveis Socials i APC (educadors/es ‘A partir del carrer’), el
Centre Obert Les Corts-Sants, el
Centre d’Higiene Mental les Corts
(CSMIJ), Punt JIP (Jove Informa’t i
Participa), el punt ATE (Aquí T’escoltem) i el Districte de les Corts.
CULTURA, OCI I ESPORT
Durant tres jornades se celebraran
més d’una vintena d’activitats, com

ara tallers de còctels, trenes i henna
o de grafiti en tela, xerrades i monòlegs feministes i activitats esportives com el torneig de volei platja,
de futbol i de ping-pong.
Com sempre la música serà una
de les principals protagonistes, amb
concerts cada dia, amb grups com
Hijas de la cúmbia, Swit Eme &
Souljah Jerome i Bemba Saoco.
També es podrà gaudir del concert
de la Banda Novell guanyadora de
la primera edició del concurs de Bandes Novells, del concurs‘Les Corts té
talent + anti-karaoke’ i de la ja tradicional batalla de‘galls i gallines’. La
Setmana Jove també tindrà el seu
vessant inclusiu amb una batucada
inclusiva a càrrec dels nois i noies del
centre Paideia i un taller de batucada inclusiva a càrrec de Reperkutim.
Finalment, i com a grans novetats,
l’edició d’enguany comptarà amb un
dinar popular de paella, un bingo
musical i una biblioteca vivent.

ELS JOVES TRIEN
La Setmana Jove de les Corts està organitzada per un equip de professionals que integren la Taula Jove,
però es treballa per tal que sigui la
gent jove del districte qui generin el
contingut de la programació d'a-

quests dies i que participin de manera activa de les activitats que es
duen a terme. La programació d’enguany s’ha treballat mitjançant un
procés participatiu, amb enquestes
i assemblees, on els i les joves han
anat aportant les seves idees. D'altra banda, al projecte també s’hi vinculen entitats, enguany els esplais
d’Olivera Rodona i Natzaret, perquè
a poc a poc es vagin fent més seves
activitats i iniciatives com aquesta.

ESTIU PER AL JOVENT
D’altra banda, i fora del context de
la Setmana Jove, els tres equipaments juvenils de les Corts proposen tallers, concerts, teatre, música
i molta diversió per als mesos de juliol a setembre. Amb l’arribada de la
calor, les vacances, els dies més
llargs i les ganes de sortir, els joves
segueixen proposant desenes d’activitats per fer aquest trimestre. Tallers de cuina saludable, teatre, exposicions, ioga o poesia. També xerrades sobre la recerca de feina o sobre les dones, tardes a la platja,
mediació artística o contes eròtics.
Podeu consultar tota la programació de la Setmana Jove i dels
equipaments juvenils a ajuntament.barcelona.cat/lescorts.

Taula Jove de les Corts

4El 2016 es va crear la Taula Jove
de les Corts com un espai de coordinació i transversalitat en l’atenció
als i les joves, formada pels diferents
equipaments i serveis juvenils que
realitzen una atenció socioeducativa i de lleure amb i per adolescents
i joves del territori.
Aquest espai va sorgir de la necessitat d’implicar el jovent del districte de forma activa en la detecció de necessitats, el disseny, la
realització i la gestió de les diferents accions al districte, així com
per enfortir el teixit socioeducatiu,
la intervenció lúdica i el treball de
continuïtat complementarietat i

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

suport intern entre els equipaments, serveis i entitat juvenils del
territori.
Entre els seus objectius també
destaquen la necessitat de dissenyar mecanismes d’identificació i actualització de noves demandes i noves necessitats emergents entre el jovent, detectar situacions de vulnerabilitat i risc entre adolescents i joves, així com intercanviar informació entre els diferents agents que conformen la
Taula per tal de crear sinergies entre les accions i enfortir el treball comunitari creant estratègies de participació amb el teixit associatiu.
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El nou president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, va prendre possessió del càrrec el 17 de juny després d’haver guanyat, el passat mes de
maig, les eleccions amb la candidatura independentista Eines de País.

Satisfacció a l’Eix Sants les
Corts per la Mostra de Vallespir
FIRA4El carrer Vallespir es va
convertir el passat dissabte 15
de juny en l’escenari d’una nova
edició d’una fira del comerç local.
Sota l’organització de l’eix comercial Sants les Corts, diferents
comerços associats van mostrar al
llarg de tot el dia els seus productes i les seves ofertes per a la
temporada d’estiu.
El temps va acompanyar al
llarg de tot el dia, condició bàsica per al bon funcionament d’aquest tipus de fires. Això va fer
que la presència de públic fos força destacada i que el carrer Vallespir presentés un bon aspecte
en diferents moments del dia. Des
de l’entitat han mostrat la seva satisfacció per la participació de
més comerços associats que en al-

Al llarg del dia també
es van fer diferents
actuacions musicals
i altres activitats

La mostra de Vallespir es va fer el 15 de juny. Foto: Sants-Les Corts

tres ocasions, tot i que també remarquen que cal fer créixer la xifra perquè “encara són pocs”.
A banda de l’oferta comercial,
el públic també va poder gaudir
de les actuacions musicals del
grup Vöel i de l’Òpera Jove de
Catalunya. Això va ser a l’escenari
situat a la cantonada de Vallespir amb el carrer Evarist Arnús,
on també es va fer una exhibició
d’arts marcials, una actuació infantil i teatre. L’oferta d’activitats,

però, no es va acabar aquí, ja que
també es van organitzar diferents
tallers.

DUES MOSTRES MÉS
La mostra de Vallespir de l’eix
Sants les Corts no va ser l’única
que es va fer al districte el dia 15.
També van organitzar una mostra Les Corts Comerç 08028 i El
Cor de les Corts. La primera es va
fer al carrer Riera Blanca i la segona al carrer Nicaragua.

Alerten d’un augment
dels robatoris a les botigues

SEGURETAT4Un dels vicepresidents de la Fundació Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ha
denunciat recentment al programa Bàsics de Betevé un augment molt important dels robatoris en les botigues dels eixos
comercials perifèrics de la ciutat.
Durant el programa, Puig va
afirmar que als comerços hi ha
molta preocupació “perquè hi
ha molts furts, no només als comerços, sinó als mateixos clients”.
El vicepresident de Barcelona
Comerç va afegir que els robatoris “han augmentat de forma exponencial” als eixos perifèrics i va
parlar d’aquesta situació com

“un dels problemes greus” d’aquestes zones comercials.
En declaracions a aquesta
publicació, Puig afirma que la
millora de la seguretat s’ha d’afrontar de forma urgent durant
el mandat que ara comença.
“Encara no saben qui portarà seguretat però demanem que hi
hagi una regidoria específica”,
afirma. Puig afegeix que han
parlat amb Mossos d’Esquadra
i Guàrdia Urbana però lamenta
que hi ha “un problema de manca d’efectius”. Dos dels barris que
ara mateix preocupen més a
Barcelona Comerç són Sant Antoni i el Poble-sec.

El sector del comerç està preocupat per la inseguretat. Foto: ACN / Júlia Pérez
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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
identificar i localitzar lesions metastàtiques en pacients en
els quals s'estudiava un càncer de pròstata d'alt risc i en subjectes que ja havien estat intervinguts quirúrgicament o sotmesos 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 planificar 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.
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 partir de la seva experiència durant el primer any de funcionament de l'equip PET/RM en el seu centre de Viladomat
a Barcelona, confirmen la capacitat d'aquesta tècnica per

La PET/RM és sinònim de major
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer
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 potents 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 combinació permet observar, de manera no invasiva, tant la forma 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 resultats 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 recentment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròstata 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 tractament dirigit exclusivament a aquestes lesions específiques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de procedir a una cirurgia prostàtica innecessària.

Esports
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Tennis | L’RCTB entrega els premis als seus esportistes sèniors

El Reial Club de Tennis Barcelona va voler tenir un detall amb els seus esportistes sèniors,
campions o finalistes de competicions de Catalunya o estatals, durant aquesta temporada
2018-19, i va celebrar un acte commemoratiu el passat dia 13. L’acte es va fer al Saló RCTB.

Arrenca la tercera edició
del torneig de tennis adaptat
Pau Arriaga
PEDRALBES
Avui es posa en marxa la tercera edició del TRAM Barcelona
Open, el torneig de tennis per a
jugadors que vagin en cadira de
roder. Les instal·lacions del Reial
Club de Polo seran l’escenari
dels partits de totes les categories
d’aquesta competició, que s’allargarà fins al diumenge. El Johan Cruyff Institute o la Fundació Step by Step són algunes de
les entitats que col·laboren en
l’organització de la cita.
Aquest mateix matí començaran a jugar-se els enfrontaments de primera ronda masculins (tant individuals com dobles), mentre que els partits femenins (també en les dues disciplines) es posaran en marxa
durant la jornada de demà.
Divendres començaran a jugar-se els encreuaments de
quarts de final (i a les cinc de la
tarda es farà una visita al Camp

Un moment del campionat de l’any passat. Foto: RCP

Nou, mentre que dissabte serà el
torn per a les dues semifinals individuals i es decidiran els primers campions de la competició:
els de dobles. A les vuit del vespre se celebrarà el tradicional sopar de germanor, obert a tots els
participants.
Les finals individuals seran
els dos plats forts (i únics) del

matí de diumenge. La categoria
femenina coneixerà la seva nova
campiona en un partit que es posarà en marxa a les nou del
matí, mentre que la final masculina no està previst que es
posi en marxa abans de les 11.
Després es farà l’entrega de premis, que posarà punt final a la
tercera edició del campionat.

Més de 3.500 atletes
a la Cursa Barça 2019

ATLETISME4L’edició d’enguany de la Cursa Barça va reunir
més de 3.500 atletes el passat dia
16. Els carrers del districte es van
omplir, una vegada més, d’esport
i barcelonisme. Juan Manuel
Álvarez i Anna Bové van ser els
vencedors de l’edició d’enguany.
Álvarez va completar el recorregut de 10 quilòmetres en 32
minuts i 39 segons. L’atleta va estar acompanyat al podi per Eric
Monasterio i Lucas Alonso.
Bové, per la seva banda, va
aconseguir la victòria per al FC

Barcelona gràcies a la seva marca de 37 minuts i 55 segons. Yolanda Riera va arribar a la meta,
situada a l’esplanada del Camp
Nou, gairebé 15 segons més tard,
mentre que la tercera en discòrdia va ser Mireia Suñé.
Aquesta vegada, la Cursa va
col·laborar amb la Fundació de
l’entitat. En total es va recaptar
3.134 euros gràcies a les 411 polseres solidàries que es van vendre. Aquest import es destinarà
als projectes infantils que impulsa la Fundació.
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Judici a la Democràcia
Òmnium va inaugurar el passat dilluns 17 de juny a la biblioteca Montserrat Abelló
l’exposició ‘Judici a la Democràcia’, que hi romandrà fins
al 15 de juliol.
L‘exposició consta de
tretze murals on es recorda
el judici contra els/les presos/ses polítics/iques, els
càrrecs que tenien i les
penes que se’ls demanen. La
mostra fa una comparació
amb el judici que l’any 1935
van patir polítics catalans
per declarar una república
catalana federada a l’espanyola. També es recorden
altres casos de repressió de
la llibertat d’expressió a l’Estat espanyol, els referèndums d’autodeterminació
que s’han celebrat recentment al món, etc.
A l’acte d’inauguració de
l’exposició, Eusebi Carnicero,

membre de la junta d’Òmnium les Corts, va recordar
que, malgrat atribuir la democràcia a l’antiga Grècia,
aquell règim no seria reconegut actualment com a democràtic. La democràcia, tal
com l’entenem actualment,
és un sistema de govern
molt recent, que només
gaudeix una minoria de la
població mundial i que de
cap manera podem considerar irreversible.
Podem caure en el parany de creure que vivim en
una democràcia. Però, deixant a banda que democràcia és alguna cosa més que
votar, pensem en les dificultats que tenen per votar els
nostres conciutadans que
viuen a l’estranger. Pensem
en les persones que fa més
de vint anys que viuen a Catalunya i encara no els dei-

xen votar. I fins aquestes
darreres eleccions no han
pogut votar els discapacitats intel·lectuals.
¿I les dones? Ah, les
dones poden votar si abans
no les hem matat. Mil dues
dones hem matat nosaltres
els homes d’ençà que des
de l’any 2003 es fa aquest
registre. Aquestes tampoc
no voten. ¿I què hem de dir
de les possibilitats reals de
participació política dels
molts milers de dones pegades, insultades, vexades,
menystingudes, que ho
viuen arraulides en el secret
de la seva tragèdia?
No. Això no és democràcia. Perquè no només us
volem vives, sinó també respectades i estimades com
vosaltres ens respecteu i ens
estimeu. És massa demanar?
Perquè vosaltres ens doneu

la vida, mentre nosaltres us
donem la mort.
En aquest escenari sinistre que vivim en el si de la
societat civil, s’afegeix la decepció per dècades de governs mediocres, que està
estimulant els votants a
optar per opcions autoritàries. Sabem com va acabar
un procés semblant el segle
XX. Doncs així mateix pot
acabar aquest segle.
Per això, és sorprenent

sentir veus que es diuen estranyades perquè estan succeint coses que creien que
no succeirien mai més. La
història de la humanitat és
molt jove i res del que ha
passat deixarà de repetir-se
moltes vegades. A més, la
tecnologia ajuda les minories a controlar el poder. Per
aquest motiu, abans de declarar inaugurada l’exposició,
l’orador va conjurar el públic
a què vigili i lluiti.
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Esports

Pluja de medalles per a l’UBAE
» Els mamuts van guanyar quatre campionats de Catalunya i van ser finalistes en dues categories més
» El partit del juvenil A masculí, que va derrotar el Barça, va decidir-se en els instants finals a Martorell
Final de temporada inoblidable.
L’AE les Corts
UBAE va ser el
gran protagonista de la Festa del Futbol Català, celebrada a Martorell el passat diumenge 16. Els mamuts van tornar
cap a casa amb sis medalles, quatre d’or i dues de plata, en les sis
finals que van disputar.
La més celebrada, per la categoria i per la manera com va
arribar, va ser la del juvenil A masculí, que va derrotar el FC Barcelona (3-2) en un partit que es va
decidir a favor dels d’Alejandro
García quan només faltaven quatre segons per al final. Víctor Pérez va avançar els blaugrana al minut 14, però l’UBAE va restablir
l’empat en la jugada posterior
gràcies a Ferran Capdevila i Gilles
Vidal permetria que els verds
marxessin al descans guanyant.
Pérez va tornar a equilibrar forces
i, quan només faltaven quatre
segons per al 40, Arnau Graell va
recuperar una pilota quan els
barcelonistes atacaven de cinc i va
marcar amb un xut amb la cama
esquerra des de la seva àrea.
Pel que fa al juvenil femení,

només els penals van evitarla
victòria de les mamuts. El conjunt
de Borja Carasusán va donar la
cara contra la Penya Esplugues i,
després que els 40 minuts acabessin sense gols, només cauria
després de vuit llançaments des
del punt fatídic.
Una categoria més abaix, el cadet masculí també va perdre la final, en aquest cas contra el Barça. El conjunt verd no va tenir cap
opció contra els blaugrana i va
perdre per 8-0.
Les seves companyes de categoria, en canvi, sí que van proclamar-se campiones. Les de Laia
Núñez van superar el Santvicentí (2-4) amb una excel·lent Tatiana Romero, que va anotar un
hat-trick. L’equip havia començat
guanyant, però va haver de remuntar el 2-1 que les de Sant Vicenç de Montalt havien aconseguit durant la primera part.
Els dos triomfs restants van
ser els dos triomfs dels alevins. El
masculí va aconseguir derrotar el
Barça (3-2), que no havia perdut
cap partit en tota la temporada.
L’aleví femení, per la seva banda,
van guanyar contra el CFS Arenys
de Munt (0-3).

El juvenil A celebra la seva històrica victòria contra el Barça. Foto: FCF
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| Crash Team Racing
Els personatges de la popular saga Crash Bandicoot tornen a les
consoles en un títol de conducció al més purt estil Mario Kart.

Famosos

No t’ho perdis

El guanyador d’Eurovisió 2019, Duncan Laurence, ha
anunciat que actuarà el pròxim 18 de novembre a Barcelona. L’artista holandès cantarà a la sala Razzmatazz
amb la principal etiqueta de ser el vencedor del famós esdeveniment musical, que l’ha fet saltar a la
fama. Caldrà esperar per veure si la primera posició al concurs europeu, que va conquerir amb
la cançó Arcade, li serveix per triomfar més enllà. Laurence es va donar a conèixer primer a Holanda gràcies al programa televisiu The Voice, que
el va catapultar com a representant dels Països
Baixos a Eurovisió. L’artista neerlandès també ha
aprofitat sovint la seva posició de popularitat per explicar que va patir assetjament escolar i com la música li va servir de refugi durant els anys més durs del
maltractament. El nen que va començar amb un
piano i escrivint cançons des de ben petit buscarà
transmetre la seva passió al públic barceloní.

Cinema lliure de drets
El festival Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN)
celebra la seva desena edició entre el 25 i el 29 de maig a
Barcelona, concretament al cinema Zumzeig de Sants i al
MACBA. L’edició d’enguany tindrà el cinema com a eix central i programa pel·lícules de temàtiques diverses, com ara la
lluita pel dret a l’habitatge, la defensa de la salut comunitària, la protecció dels béns comuns, la resistència a l’augment
del turisme a les ciutats, la denúncia del racisme i la intolerància. El que uneix tot el contingut del BccN és que està lliure de drets, fet que els organitzadors volen reivindicar.

Llibres

?

D U N C A N

QUI ÉS

...

?

L A U R E N C E

Haver guanyat Eurovisió 2019

ÉS FAMÓS PER

Va triomfar amb la cançó ‘Arcade’

Anunciar que actuarà a Barcelona

QUÈ HA FET

Tocarà a la sala Razzmatazz el pròxim 18 de novembre

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Sorpresa i expectació entre els seguidors

La visita de Laurence no s’esperava entre el públic català

Música

Pelis i sèries

Ciberleviatán
José María Lassalle

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

Terra Cuita
Fetus

Tolkien
Dome Karukoski

El doctor en Dret i exsecretari d’Estat
de Cultura i d’Agenda Digital, José María Lassalle, alerta en el seu nou llibre
sobre el perill que la revolució digital
significa per a la democràcia. El llibre
col·loca el món liberal en el seu tram final a causa de les dades que genera Internet i dels algoritmes que discriminen i organitzen la forma de consumir.

Dos matrimonis, dos fills i unes festes
de Nadal a Finlàndia. Tot està preparat
perquè les dues famílies passin un Nadal idíl·lic fins que un dels nens li explica a l’altre un secret que ho trastoca
tot. Aquesta comèdia parla sobre la
mentida, la manera d’educar i els secrets que s’amaguen les famílies.
Al Club Capitol de Barcelona.

Després del seu debut amb ‘L’epicentre
del fangar’, la banda barcelonina i empordanesa Fetus ha publicat recentment el seu segon disc, ‘Terra Cuita’. El
nou treball està format per 12 cançons
d’estil punk de garatge. El nucli dur de
la banda, Adrià Cortadellas i Telm Terradas, han tornat a confiar en la producció de Joan Colomo.

Les seves obres més conegudes, com El
senyor dels anells o El hobbit, han fet
gaudir i emocionar milions de persones arreu del món, però ara toca descobrir la figura que les va crear. El biopic
explora els anys de formació de l'escriptor en la seva recerca de l'amistat,
l'amor i la inspiració artística amb els
altres joves del seu grup d’escriptors.
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Cultura
DILLUNS 8 DE JULIOL
22:00 El veterà cantant, guitarrista i compositor brasiler Gilberto Gil torna a la ciutat per
ser una de les estrelles del Jardins de Pedralbes.
/ Jardins de Pedralbes.

La cantant anglesa Joss Stone
arriba al Jardins de Pedralbes
Dimecres 3 de juliol a les 22:00

PROPOSTES
Tallers

Últimes dues sessions ‘Antena
Maker: Design Thinking Process’
Avui i demà a les 18:00

Ahir es va posar en marxa el taller Antena Maker: Design Thinking Process,
que aquesta tarda i demà celebren les
seves darreres dues edicions. / Biblioteca Montserrat Abelló.

DIMECRES 3 DE JULIOL
19:00 Ariadna Salvador serà la responsable de
les tres sessions del cursEscriptura creativa que
es farà durant els tres primers dimecres del
mes que ve. El preu del curs és de 31 euros.
/ Centre Cívic Can Deu.
La britànica Joss Stone desplegarà
tot el seu talent en l’edició d’enguany
del Jardins de Pedralbes. La cantant
està en la seva gira Total World Tour.
/ Jardins de Pedralbes.

DIJOUS 4 DE JULIOL
18:00 Un taller de serigrafia, una xerrada ètica en la maternitat reproductiva a càrrec de
la Taula de dones i un taller d’embolcalls solstenibles seran les propostes del Dijous a la fresca. / Plaça Comas.

Exposicions

FINS AL 28 DE JUNY
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es pot visitar la mostra Pinzellades, els treballs realitzats
pels/les alumnes de pintura i aquarel·la dels
diferents nivells del centre. / Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

FINS AL 12 DE JULIOL
Matí-Tarda Des de mitjans del mes passat i durant tota la recta finals del mes i fins a la segona setmana del mes que ve es podrà visitar la mostra Parelles artístiques. / Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

Infantil

Una tarda de papiroflèxia
a la Montserrat Abelló
Demà 27 de juny a les 18:00

Kalathos s’encarregarà de la jornada
anomenada Papiroflèxia i retallables per
a lestiu. Gorres, ventalls, vaixells. / 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’RTCB acull la disputa del
Tram Barcelona Open de tennis
Fins al 30 de juny

A PARTIR D’AVUI
18:00 Marina Tsartsara serà la responsable de
coordinar la sessió Psicomotricitat per a nadons (no caminants) tots els dimecres. Cal inscripció prèvia, les places són limitades. / Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

A PARTIR DE L’ 1 DE JULIOL
19:00 Els primers quatre dilluns del mes que ve
es farà el taller infantil i juvenil anomenat Jocs
teatrals (a partir de 6 anys). / Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

El Tram Barcelona Open de tennis en
cadira de rodes comença avui i es jugarà fins a aquest diumenge. / Reial
Club de Tennis Barcelona.
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