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“La desigualtat és una ferida que
no cicatritza”. L’afirmació, con-
tundent, és de Salvador Bus-
quets, director de Càritas Dioce-
sana de Barcelona. L’entitat ha
presentat recentment el balanç de
la seva acció durant el 2018 a la
diòcesi de Barcelona (formada per
26 municipis) i les conclusions no
són gaire esperançadores.
Busquets, durant la roda de

premsa de presentació de les
conclusions, va alertar que cada
vegada hi ha més col·lectius ex-
closos de la societat, al mateix
temps que va assegurar que una
de cada quatre persones de la
diòcesi de Barcelona està en si-
tuació d’exclusió, tal com apun-

ta el darrer informe de la Fun-
dació Foessa.
En el cas de Barcelona ciutat,

Càritas va atendre el 2018 un to-
tal de 7.916 llars, on viuen 15.662
persones. Són persones, tal com
alerta Càritas, que pateixen ex-

clusió social a causa de la preca-
rietat laboral, els problemes amb
l’habitatge i una protecció social
insuficient. Algunes d’aquestes
persones els toca viure la crua re-
alitat de tenir feina  però no po-
der arribar a final de mes –tot i

que la majoria de persones ate-
ses estan a l’atur –.  “Amb un con-
text de suposada recuperació
econòmica, això és molt preo-
cupant”, va afirmar Busquets. El
director de Càritas Diocesana
de Barcelona va apuntar que és
imprescindible una major im-
plicació de les administracions i
que la despesa social del conjunt
de l’Estat en habitatge o de pro-
tecció a les famílies s’equipari a
la mitjana europea.

POBRESA MÉS PROFUNDA
Per la seva banda, Miriam Feu,
cap d’anàlisi social i incidència de
Càritas Diocesana de Barcelona,
va remarcar durant la presenta-
ció que els darrers anys han aug-
mentat les llars ateses on només
hi viu una persona, mentre que
s’ha reduït l’atenció a les llars
formades per parelles amb fills. 

En paral·lel, Feu també va
voler alertar del creixement de la
pobresa entre les dones i la gent
gran. En el cas del perfil femení de
la pobresa, el 57% de les persones
ateses per Càritas durant l’any
passat van ser dones, mentre que

les persones grans ateses van
augmentar un 8%. La gran ma-
joria d’aquestes persones grans, 7
de cada 10, eren dones.  “La soli-
tud no volguda és una de les pro-
blemàtiques més esteses que pa-
teixen els majors de 65 anys. Està
a les nostres mans garantir que la

gent gran tingui una vida digna”,
va afirmar Feu. 
Una altra de les preocupacions

de Càritas és l’alt percentatge de
migrants entre les persones ate-
ses. Concretament, el 66% de les
persones ateses eren estrangeres,
principalment del Marroc, Hon-
dures, Colòmbia, Perú, Veneçue-
la i Bolívia. 

L’entitat recorda que moltes
persones arriben a Catalunya fu-
gint de situacions de violència, de
països on hi ha una gran inesta-
bilitat econòmica i on diàriament
es vulneren els drets humans.

EL 2019, PITJOR
Per últim, Feu va alertar que els
cinc primers mesos del 2019 les
llars ateses per Càritas van aug-
mentar un 10% en relació al ma-
teix període del 2018.  L’habitat-
ge segueix sent el gran problema.

El rastre de la crisi
» Càritas alerta en el seu informe anual que les desigualtats augmenten tot i la recuperació econòmica
» L’entitat vol que la despesa social en habitatge i protecció familiar s’equipari a la mitjana europea

Albert Ribas
BARCELONA

A l’esquerra, imatge d’una concentració contra la pobresa energètica. A la dreta, la presentació de l’informe de Càritas. Fotos: Alèxia Vila (ACN)/Càritas Barcelona

7.916
llars són les que
Càritas va atendre 
a Barcelona durant 
l’any passat

La pobresa entre les
dones i la gent gran
ha augmentat de
forma preocupant
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Desplazamiento del
eje en Cataluña. ERC

pasa del referéndum uni-
lateral a la Ley de Claridad, a la cana-
diense, que siempre defendieron los
comuns. Lo hace cuando estos últimos
aparcan esa reivindicación para situarse
en posiciones del PSC (blindar com-
petencias Estatut).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Lagarde es inteligente,
tiene talento para co-

municar, sabe formar
consensos.  Pero me parece una mala
sucesora de Draghi. No es solo que no
sepa nada de política monetaria. Es
que aquella frase (“utilízame”, a Sar-
kozy) debería ser suficiente para tum-
bar una carrera.

@claudiperez

La cançó és una puta
obra mestra, no per-

què la canti en català
(això tant se me'n fot, a mi), sinó per-
què resumeix perfectament la filosofia
catalanista monetària de Francesc Pu-
jols i de Salvador Dalí. Aquesta noia es-
plèndida és dels nostres. Endavant,
@rosaliavt.

Según la propuesta de
Ciudadanos sobre ges-

tación subrogada, las
"mujeres gestantes" no podrán haber
sufrido episodios de depresión, tener
antecedentes penales o de abuso de
drogas o alcohol. Nada de eso ten-
drían que cumplir los "padres subro-
gantes".

@BernatDedeu @ivanxil @RequenaAguilar

La lupa

per ERC Les Corts

Us ho agraïm de tot cor

Esquerra Republicana de Catalunya
va guanyar les eleccions a la ciutat de
Barcelona i els veïns i veïnes de les Corts
vam ser protagonistes: per primer cop
a la història, ERC va ser la llista més vo-
tada al districte. En aquests darrers qua-
tre anys ens hem esforçat molt per
ampliar mires i d’aquesta manera gua-
nyar suports i companys de viatge. Els
bons resultats ens confirmen que no ens
hem equivocat.
Representem la diversitat de la nos-

tra societat. Som feministes, som sen-
sibles a l’emergència d’accés
a l’habitatge, a les conse-
qüències del xoc climàtic, als
problemes del jovent, de la
gent gran, de les persones
amb diversitat funcional o
dels immigrants i refugiats,
i no acceptem diferències
per raó de gènere, orientació sexual, raça
o creença. Així ho hem volgut trans-
metre, per descomptat, sense renunciar
mai a la defensa dels valors republicans,
de la llibertat, la democràcia, la justícia
i dels drets civils.
En aquest moment excepcional, en

què veiem amenaçats els drets i les lli-
bertats més essencials, no podem dei-
xar de banda la nostra lluita infatigable

per la llibertat dels presos i preses po-
lítiques i pel retorn dels exiliats i ex-
iliades, així com la defensa per la lli-
bertat del nostre país.
I tot això, ho tenim molt clar, mai

hauria estat possible sense el suport i la
confiança dels veïns i veïnes del distric-
te de les Corts. Ens hem trobat molt cò-
modes treballant amb vosaltres, colze a
colze, amb complicitat i un gran sentit
d'unitat. La vostra lluita ha estat també
la nostra i hem caminat plegats cap a un
mateix destí. És per això que des d'Es-

querra Republicana de les Corts us vo-
lem fer arribar la nostra més sincera gra-
titud. Gràcies per la confiança i el suport,
no us defraudarem i ens trobareu al vos-
tre costat quan ens necessiteu. Ens heu
escollit com els vostres representants i se-
guirem sent la vostra veu allà on faci fal-
ta, amb valentia i coratge. Aquesta vic-
tòria és de tots i cadascú de vosaltres: ara
és el moment de felicitar-vos.

Treballarem per un districte millor
amb el propòsit de portar la iniciativa i no
escatimar cap esforç en desplegar el
nostre projecte: seguim compromesos
amb els valors i les accions que hem di-
fós en campanya i sempre ens compor-
tarem amb rigor i seriositat. Mai faltarem
als nostres principis.
És per això que cal que engeguem

des del primer dia iniciatives per garantir
que les ferides urbanístiques obertes al
districte com la Colònia Castells, el car-
rer Danubi o la reforma de l’espai Bar-

ça ens permetin tenir uns
barris més verds i cohesio-
nats, garantint el dret a l’ha-
bitatge dels cortsencs i cort-
senques. També hem de tre-
ballar en aspectes tan dife-
rents però complementaris
com la convivència a l’espai

públic, la mobilitat, la manca de places
de residències per a gent gran o a esco-
les bressol, la solidaritat amb els presos
i preses polítiques amb la presència
del llaç groc a la Seu del Districte o l’ac-
ció cultural i social de les entitats, entre
molts altres.
Treballarem per millorar la vida, el

present i el futur dels nostres veïns i ve-
ïnes i per arribar tan lluny com vulgueu.

Representem la diversitat de la nostra 
societat i treballarem per millorar la vida,

el present i el futur dels veïns i veïnes

Els semàfors

Orfeó de les Corts
L’Orfeó de les Corts celebra enguany el
seu 60è aniversari. Per commemorar
l’efemèride es pot visitar fins al 20 de
setembre una exposició sobre la histò-
ria de l’entitat, que va ser fundada per
veïns del barri, a la seu del Districte. 

pàgina 6

Ajuntament
El projecte de transformació urbanística
de l’antiga Colònia Castells està arribant
als seus últims dies. Tot i això, i després
de molts anys de retard i un grapat de
problemes, encara no s’ha culminat 
una reforma que s’està fent eterna. 

pàgina 8

Joventut les Corts
Malgrat el descens de categoria, el Jo-
ventut confia en el bloc que la tempora-
da passada va jugar a Copa Catalunya
per intentar tornar a pujar. Fins ara, 
el club ha anunciat la renovació dels
contractes de sis jugadores del sènior.

pàgina 12
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Les Corts

ENTITATS4La seu del Districte
acull fins al 20 de setembre una
exposició sobre el 60è aniversa-
ri de l’Orfeó de les Corts, que va
ser fundat el 1958 per un grup de
veïns del barri que van preparar
la primera actuació per a la Fes-
ta Major d’aquell any.
L’Orfeó té un repertori coral

plural, ja que va des de la polifo-
nia de tots els estils i temps, fins
a música coral contemporània,
passant per la cançó popular i tra-
dicional, el swing o la música ci-
nematogràfica, entre d’altres.

L’Orfeó ha participat en actes
d’una importància històrica no-
table des del seu naixement,

com ara l’homenatge al tenor ca-
talà Emili Vendrell (1961), l’Aplec
Pro-Cultura Catalana (1975), el
Congrés de Cultura Catalana
(1977), el concert Catalunya Can-
ta (1992), l’homenatge pòstum a
Oriol Martorell (1996), el concert
commemoratiu dels 150 anys
del cant coral a Catalunya (2000)
o el concert ‘Cants de Pau’ orga-
nitzat pel Fòrum Universal de les
Cultures (2004). També ha

col·laborat amb moltes altres
formacions corals.
Les seves actuacions l’han

portat arreu de Catalunya i de
l’Estat. A principis del segle XXI
l’Orfeó va emprendre una nova
etapa actualitzant els seus estatuts
i renovant el seu repertori. L’any
2002 l’Orfeó va rebre la medalla
d’Honor de la Ciutat de Barcelo-
na com a reconeixement a la
seva tasca cultural.

L’Orfeó és una entitat històrica de les Corts. Foto: L’Orfeó

Els 60 anys d’història de l’Orfeó
de les Corts, en una exposició 

» L’entitat va ser fundada el 1958 per un grup de veïns del barri
» La mostra es podrà visitar fins al 20 de setembre al Districte

Gilberto Gil demostra
el seu talent a Pedralbes

CONCERT4El cantant brasiler
Gilberto Gil va demostrar dilluns
al festival Jardins de Pedralbes
que els anys passen, i que ell es va
fent gran, però el seu talent es
manté intacte.
Gil, un dels grans noms de l’e-

dició d’enguany del festival, va ofe-
rir un concert per presentar el seu
nou disc ‘Ok Ok Ok’, on s’envol-
ta de familiars, com el seu fill Bem
que s’encarrega de la producció
musical, i amics després d’haver
superat una malaltia important.
En el disc qüestiona la necessitat
d’haver de triar sempre un posi-

cionament, tal com la societat
actual ens marca.
Una vegada més, el protago-

nisme de les cançons de Gil, que
va tenir un record per al pare de
la bossa Nova, Joao Gilberto,
mort recentment, va ser per als
metalls, els cors, els teclats, les gui-
tarres i la percussió. El públic tam-
bé  va poder gaudir d’una selec-
ció dels seus clàssics, que ja for-
men part de la vida i la història de
Brasil. L’exministre de Cultura de
Lula da Silva va demostrar, doncs,
que les ganes d’experimentar
passen per sobre de l’edat. 

Una mostra repassa la vida 
de l’activista Tomasa Cuevas
HISTÒRIA4El centre cívic To-
masa Cuevas-Les Corts acull
des de finals del passat mes de
juny una exposició permanent
que permet fer una ruta per la
vida de l’activa militant comu-
nista, lluitadora antifranquista
i pionera del feminisme a Es-
panya Tomasa Cuevas.
Durant la seva vida, Cuevas

va ser detinguda i empresona-
da en diferents presons i el
1945 va ingressar a la presó de
dones de les Corts. Després de
quedar en llibertat, va viure di-
versos anys en la clandestinitat.

Membre de l’Associació Cata-
lana d’Expresos Polítics, amb
l’arribada de la democràcia va
escriure una trilogia sobre les
dones a les presons franquistes.
Cuevas va rebre la Creu de

Sant Jordi en reconeixement a
la seva lluita contra el fran-
quisme i va morir a Barcelona
el 2007.  Des de fa quatre anys
dona nom a un dels centres cí-
vics de les Corts en un reconei-
xement extensiu a totes les do-
nes que, com ella, van patir la
repressió durant el franquis-
me pels seus ideals.

La Caldera presenta dos
espectacles al Festival Grec

CULTURA4El centre de creació
de dansa i arts escèniques La
Caldera presentarà el 18, 19 i 20
de juliol dos espectacles al Fes-
tival Grec.
El primer espectacle serà ‘La

col·lecció. Guinera Equatorial
1948-1961’ de Laida Azkona i
Txalo Toloza, que tindrà lloc al
Museu Etnològic i de Cultures
del Món-Seu Parc Montjuïc. L’o-
bra segueix la línia escènica de
les anteriors peces Extraños Ma-

res Arden i Tierras del Sud d’Az-
kona&Toloza, al voltant de la
barbàrie dels colonialismes.
Els dos següents dies, 19 i

20 de juliol, es presentarà ‘Le-
gítimo7Rezo’ de Jone San Mar-
tín, una proposta que serveix
per endinsar-se en l’univers
del prestigiós coreògraf Wi-
lliam Forsythe i la seva tècni-
ca de notació com a forma
d’escriptura coreogràfica en
improvisació de dansa. 

Cortsenc d’Honor | Obert el termini per presentar propostes
Fins al 26 de juliol hi ha obert el termini per presentar les candidatures al premi Cortsenc o
Cortsenca d’Honor. El guardó reconeix  les persones i les entitats que, de forma desinteres-
sada, dediquen els seus esforços a dinamitzar, estimular i millorar els barris de les Corts. 

L’any 2002 l’Orfeó
va rebre la medalla
d’Honor de la Ciutat 
de Barcelona

| 6
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Entrar al passatge Piera, a l’inte-
rior de l’illa que formen els carrers
Entença, Montnegre, Taquígraf
Serra i Equador, és posar els peus
en una altra dimensió. Aquí hi
queden les últimes cases del que
va ser la Colònia Castells, un con-
junt de 280 cases barates que es
van començar a construir l’any
1923 perquè hi visquessin els tre-
balladors de la desapareguda fà-
brica de vernissos i xarols Castells.
El llarg i tortuós projecte ur-

banístic que va arrencar a princi-
pis dels 2000 per transformar
aquesta zona de les Corts encara
no ha acabat. Durant les gairebé
dues últimes dècades hi ha hagut
aturades i replantejaments en el
projecte, la llarga crisi econòmica,
oposició veïnal per salvar el barri
(Salvem la Colònia Castells), con-
flictes amb okupes... Casuístiques
de tota mena que han provocat
que, avui dia, encara quedin cases
en peu després que els enderrocs
comencessin el 2011. Un any
abans havien començat els pri-
mers reallotjaments.

CINC FAMÍLIES 
Actualment al carrer hi queden
cinc famílies. Quatre d’elles no te-
nen dret a reallotjament i una al-
tra té un conflicte obert amb l’A-
juntament, també per aquesta
qüestió. Després de picar el tim-
bre d’una de les cases on viu
gent –és fàcil saber-ho perquè la
majoria estan abandonades, ta-
piades i amb la vegetació guanyant
terreny–, obre la porta un noi. És
el fill gran de la família, en Vitali.
Explica que a la casa hi viuen els
seus pares, el seu germà petit i ell.
“Aquí abans s’hi respirava un

ambient familiar. Hi havia vida,
parlaves amb la gent, era com un

poble petit”, explica aquest jove de
poc més de 20 anys. La família viu
de lloguer a la casa actual des de
fa 15 anys i abans havia viscut en
una altra casa de la colònia. “La
gent que coneix la zona sempre ha-
via dit que el lloc era molt bonic.
La que no ho coneix es pensa que
és un lloc d’okupes, però no és

així”, relata. “Sap greu tirar a terra
una part històrica com aquesta.
Estem vivint el procés amb nos-
tàlgia perquè tenim la vida aquí
però també és cert que les ciutats
tenen els seus cicles”, afegeix.

Després que en Vitali hagi
tornat a entrar a casa, apareixen
una dona i una noia. La dona és la
Maria Rosa Almansa, la veïna
afectada que a principis de l’any
passat va aconseguir que un jut-
ge suspengués el sorteig per reu-
bicar part de les famílies afectades
en pisos, ja que ella no tenia re-
conegut el dret a un reallotja-
ment. El sorteig es va fer uns me-
sos més tard, però ella, que viu a
la casa que va comprar fa 27 anys
amb el seu marit i les tres filles, se-
gueix tenint un litigi obert amb el
consistori per si té dret al reallot-
jament. Està a l’espera que la jus-
tícia es pronunciï.

“ET FAN FORA DEL TEU MÓN”
Asseguts en una taula a fora la
casa, la Maria Rosa, que té un ca-
ràcter combatiu, explica que la
seva vida no s’entén sense la Co-
lònia Castells. “Vaig néixer aquí

perquè la meva mare hi va venir
fa més de 60 anys i part de la meva

família també. És dur perquè veus
com et fan fora del teu món”, re-
lata. Amb els ulls vidriosos, es
mostra orgullosa d’haver man-
tingut casa seva amb bon estat. A
diferència, diu, de força veïns del
passatge que van deixar que les ca-
ses es degradessin.
Després d’una estona a fora,

entrem a la casa. Un cop a dins, és
més gran del que sembla des de
l’exterior. Està ben cuidada, té
parquet... La Maria Rosa diu que
hi viuen perfectament amb el seu

marit i les tres filles. Des de dins,
la sensació de trasllat en el temps
que es té al passatge Piera des-
apareix. Podria ser una casa o un
pis de qualsevol altre punt de la
ciutat.  “Els pisos on podem ser re-
allotjats són petits i no tindríem
l’espai que tenim aquí”, lamenta la
Maria Rosa.
Al llarg de tota la conversa,

amb la seva filla amatent, a la Ma-
ria Rosa se li nota que, si fos per
ella, viuria per sempre a la casa.
“La càrrega emocional de tot el que
estem vivint, amb els anys que fa
que dura, és molt alta. Ho he
passat molt malament”.
Aviat la Colònia Castells dei-

xarà d’existir. I ho farà deixant en-
rere trajectòries vitals marcades
pel que va ser, més que un barri,
un estil de vida. Gairebé un segle
després de crear-se, la Colònia
Castells passarà a la història de les
Corts i Barcelona.

Albert Ribas
LES CORTS

Unestil de vida que s’apaga
» La Colònia Castells viu el tram final d’una història que va començar fa gairebé un segle

» Al passatge Piera hi queden cinc famílies, una de les quals té un litigi obert pel seu reallotjament

A l’esquerra, una vista general del passatge Piera i, a la dreta, la casa de la Maria Rosa Almansa i la seva família. Fotos: Línia Les Corts

1923
és quan es van
començar a construir
les cases barates  
de la Colònia Castells

La transformació
urbanística de la zona
ha anat acumulant 
retards amb els anys
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4El districte de les Corts té nom-
brosos espais verds on oxigenar-se,
passejar i fugir de la velocitat i la pres-
sa del dia a dia. El parc de Cervantes,
els jardins del Palau Reial, el Recin-
te de la Maternitat o la zona del Mo-
nestir de Pedralbes són alguns dels
espais més coneguts. Però a les
Corts s’hi amaguen desenes de pe-
tites zones verdes que sovint passen
desapercebudes. 

Per a redescobrir-les i gaudir
dels vespres d’estiu, l’Ajuntament im-
pulsa el cicle de concerts de ‘Músi-
ca als Parcs’, amb més de vint anys
d’història. S’ofereix, de forma gratuïta,
música de qualitat a tots els públics
i es fomenta l’actuació de joves in-
tèrprets. Els i les músics, seleccionats
per un jurat, tenen més de 16 anys
i menys de 35 i participen en con-
certs de petit format, de quartets
com a màxim. Enguany es fan 44
concerts per tota la ciutat, quatre
dels quals són a les Corts. El primer
es va fer dilluns als jardins de Gaie-
tà Renom amb el conjunt de clàssi-
ca Leos Quartet, format per tres
violins i un violoncel.

JAZZ A LA MATERNITAT
Entre l’avinguda de Xile i la de Sant
Ramon Nonat, al barri de la Mater-

nitat i Sant Ramon, s’hi amaguen uns
petits jardins inaugurats el 2007 en
memòria del polític Ernest Lluch, del
qual en duen el nom. Aquest indret
serà l’escenari del concert de jazz del
duet Raquel Herreros & Daniel Ferruz
el pròxim dijous 18 de juliol a les 21
h. Al piano ell, i posant la veu ella, de-
lectaran al públic amb una desena de
simfonies jazzístiques de composi-
tors com Cole Porter o Carl Fisher. 

CLÀSSIC A PEDRABLES
Al barri de Pedralbes, tot unint l’a-
vinguda Diagonal, la plaça de Pius
XII i l’avinguda de Pedralbes, hi ha
uns jardins allargats i modestos
amb una extensa varietat d’arbres,
arbustos florals i una gran àrea de
jocs infantils. Són els jardins de la
Font dels Ocellets, nom que reben
de l’antiga font natural de les Corts
que hi havia al camí que connecta-
va la Riera Blanca amb els Quatre Ca-
mins, és a dir, les Corts Velles amb Sa-
rrià. Un antic espai d’esbarjo de bar-
celonins i barcelonines que recollien
l’aigua del doll que alimentava una
antiga mina que es creu que era al
carrer del Marquès de Mulhacén. En
aquests jardins es podrà gaudir, el di-
mecres 24 de juliol a les 21 h, de la
música clàssica del Trio Jakob, un pia-

no, un violoncel i un violí, que in-
terpretaran sintonies de Beetho-
ven, Brahms, Schubert o Granados.
Aquell mateix dia, prèviament al
concert, hi ha programada una visita
guiada per conèixer millor l’entorn.
Una ruta des de la Creu de Pedral-
bes fins als mateixos jardins de la
Font dels Ocellets, que començarà
a les 19.30 h. Per participar, cal fer ins-
cripció prèvia a ajuntament.barce-
lona.cat/lafabricadelsol/inscripcions. 

JAZZ A L’INTERIOR D’ILLA
Finalment, i per tancar els concerts
al districte, el dijous 25 de juliol a les
21 h, els jardins de Josep Goday i Ca-
sals acullen al trio de jazz Jofre Fité
Trio. Un piano, un contrabaix i una
bateria que ressonaran per aquest
espai verd que forma part de l’inte-
rior de l’illa delimitada pel carrer d’E-
mèrita Augusta, l’avinguda Madrid
i els carrers Benavent i Felipe de Paz.
Els jardins, dedicats a l’arquitecte Jo-
sep Goday, autor de diversos pro-
jectes per al recinte de la Maternitat,
tenen  uns 4.500 metres quadrats de
xiprers, magnoliers i acàcies. 

Podeu consultar tota la pro-
gramació del cicle de Música als
Pacs al web ajuntament.barcelo-
na.cat/lescorts. 

Jardins musicals
» El cicle gratuït de Música als Parcs permet redescobrir diferents espais verds del districte

» Els sons del jazz i la clàssica arribaran a les Corts els pròxims dies 18, 24 i 25 de juliol

4Des de fa uns anys, el Districte
de les Corts, juntament amb l’es-
cola d’estudis musicals A Tempo,
organitza un cicle de música lírica
en un entorn màgic com és el Mo-
nestir de Pedralbes. ‘Les Veus de
l’Ànima’ és una oportunitat per a
joves intèrprets de diferents estils
de mostrar el seu talent a un pú-
blic que gaudeix de la clàssica, de
forma gratuïta, en un escenari in-
comparable. 

Enguany el cicle ha estat dedi-
cat a la dona i a les veus femenines,
que també seran les protagonistes
indiscutibles de la Gran gala final,

que se celebrarà el pròxim dimecres
17 de juliol, a les 19 h. 

Aquesta serà una gala d’òpera
internacional amb veus com les so-
pranos Elena Deanna, Jessica Pino,
Elena Costa, Yurie Tanako, Vanessa
Cañizares, Sara López, Soraya Mén-
dez, Angela Cayuela, Rosina Mon-
tes, Laura Brasó, Monika Siejkows-
ka, Soraya Perez, Aseel Massoud; les
mezzos Nadia Ruseva, Olga
Shvydka, Anna Gomà i el tenor
Jordi Gracia. Les entrades són gra-
tuïtes, però cal fer reserva prèvia a
reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
o al tel. 932 563 427.

Les veus de l’ànima

El cicle Música als Parcs permet gaudir de la música en entorns immillorables. Fotos: Ajuntament

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

Nova edició del programa
‘El comerç i les escoles’

FORMACIÓ4El programa ‘El
comerç i les escoles’ ja ha obert
les inscripcions per a la seva
onzena edició, que es posarà en
marxa el curs que ve.
Així doncs, un any més ‘El

comerç i les escoles’ tindrà com
a objectiu apropar als estudiants
la realitat i el dia a dia dels co-
merços de proximitat de la ciu-
tat. El programa, impulsat per la
Generalitat i amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament, té un gran
impacte, ja que hi participen
13.000 alumnes, més d’un cen-
tenar d’escoles i una seixantena

de comerços. Un dels seus ob-
jectius també és promoure una
cultura de consum crític i el co-
neixement de l’entorn a través
del comerç de proximitat.
L’edició número onze pre-

sentarà diferents novetats, com
ara la incorporació de la me-
todologia APS (Aprenentatge
Servei), una proposta educati-
va que combina processos d’a-
prenentatge i de servei a la co-
munitat on l’alumnat es forma
treballant sobre necessitats re-
als del seu entorn amb l’objec-
tiu de millorar-lo. 

CINEMA4La sisena edició del
concurs de curtmetratges de
Barcelona Comerç, Shop-
ping&Shooting, va celebrar la
gal·la d’entrega de premis dis-
sabte passat a l’auditori Axa de
les Corts.
Així doncs, el premi Hermes

del Comerç al Millor Curtme-
tratge va ser per ‘Impsum’,  de
l’equip Iluminatis sin bombilla,
un curt que relata una angoi-
xant història sobre records trau-
màtics i remordiments i que va
ser filmat al Centre Natural
Quiropràctic de l'Eix Fort Pienc
i l'Arc de Triomf.
El mateix equip ‘Iluminatis’,

format per cinc noies, estu-
diants d’audiovisuals, diagnosis
per la imatge, medicina nucle-
ar, acció social i cultural i in-
terpretació, també es va endur
, a banda de l’estatueta Hermes
del festival, 2.000 euros de pre-
mi i el reconeixement a la Millor
Fotografia. Per la seva banda, el
Premi Barcelona Comerç a la
Millor Direcció, va ser per José
David Mohedano pel seu curt

‘El Otro’, pel qual va rebre un
premi de 1.000 euros. Pel que fa
als guardons al Millor Curt Va-
lorat pel Públic i el Premi a la
Interpretació Masculina van
anar a parar a Àlex Galcerán,
mentre que el Premi a la Inter-
pretació femenina va ser per a
Ana Quiñones, una de les pro-
tagonistes de ‘Merquén’, de l’e-
quip La Placenta.

A  banda d’aquests guar-
dons, el jurat d’aquest any, for-
mat per professionals del món
audiovisual, la cultura i el co-
merç, van atorgar el Premi
Jove Talent a l’equip La Pla-
centa pel seu curtmetartge
‘Merquén’. També va ser dis-
tingit el curt ‘Petites Coses’
dels Mandarinas amb el Premi
a la Millor Música Original.

Un moment de la gal·la dels premis. Foto: Barcelona Comerç

L’auditori Axa acull la gal·la del
concurs Shopping&Shooting 

PIMEC | L’impacte del top manta
La patronal PIMEC ha quantificat en 65 milions d’euros l’impacte negatiu que el top
manta té sobre el comerç de proximitat de la ciutat. A més, hi suma 69 milions més
que la indústria estaria perdent per causa de la comercialització de falsificacions.
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La Flama del Canigó 
passa per les Corts

A la plaça Comas la tarda va
començar amb uns tallers
previs: pintar cares, penjar la
cua al ruc, jocs de cucanya, fer
bosses de romaní i pintar i
construir fanalets, tot plegat
dinamitzat per les Ampas
Unides de Les Corts i el taller
de percussió amb Els Bocs de
Can Rosés. 

Mentrestant, un veí del
barri va anar a la plaça Sant
Jaume a buscar la Flama vin-
guda directament del Ca-
nigó. Quan va arribar a la
cruïlla de Numància amb
Marquès de Sentmenat, vuit
xiquets i xiquetes van anar
fent relleus fins a la plaça
Comas. Un cop allà, el presi-
dent d’Òmnium va llegir el
manifest de la Flama, en-
guany escrit per la Carme

Forcadell, que s’havia repar-
tit entre els assistents, a
banda de plantes de romaní.
Aquestes plantes ens recor-
den que Sant Joan és una
festivitat popular que ens
uneix amb els nostres avant-
passats. Herbes, plantes,
flors i arbres adquireixen
propietats i potencialitats
extraordinàries. Algunes re-
cauen en el camp medicinal
i remeier i algunes altres ple-
nament en el terreny de la
màgia. Els venedors d’her-
bes remeieres utilitzaven
com a reclam i garantia d’e-
fectivitat el fet que havien
estat collides la nit de Sant
Joan. Sembla que aquesta
efectivitat té un fonament
astronòmic, relacionat amb
les hores d’insolació, que du-

rant aquells dies es troba en
el punt màxim.

A continuació, els tabalers
dels Bocs de Can Rosés i dels
Diables i Timbalers d’Itaca,
darrere la Flama del Canigó,
van començar a posar música
al barri de camí a l’espai de la
foguera que duu a terme l’A-
teneu Popular de Les Corts
des de fa set anys juntament
amb Els Bocs de Can Rosés, i
que s’ha consolidat com l’es-
pai popular de celebració de
la revetlla de Sant Joan a Les
Corts. Un cop allà, Òmnium
va repartir coca i moscatell.
La coca venia directament
del forn de La Trufa.

Després del sopar popu-
lar, i de l’encesa de la foguera
per part dels Diables i Timba-
lers d’Itaca i Els Bocs de Can

Rosés, vam gaudir de La Por-
tàtil FM i l’Antifaç de Gala.

Mentre tot això succeïa,
Òmnium està preparant la
nova campanya de resposta
als esdeveniments judicials
que s’esperen.  Una primícia

d’aquesta campanya va ser la
Marató de paradetes que va
omplir el país el passat dis-
sabte 6 de juliol. Òmnium
manté el compromís de lide-
rar el clam de llibertat que re-
clama el país.

Òmnium Les Corts consolida la rebuda de la Flama del Canigó al barri
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Esports

La tercera edició del TRAM Bar-
celona Open, el campionat de
tennis per a esportistes en cadi-
ra de rodes, ha coronat el neer-
landès Tom Egberink i la brità-
nica Jordanne Whiley en les ca-
tegories individuals. Un cop més,
la cita va aconseguir reunir a les
instal·lacions del Polo algunes de
les principals figures actuals del
circuit adaptat.
Egberink, que actualment

ocupa la posició número nou en
el rànquing mundial, va aconse-
guir coronar-se per primera ve-
gada sobre la terra batuda cort-
senca derrotant el gallec Martín
de la Puente a la gran final. El
neerlandès no va donar cap op-
ció al tennista gallec i el va der-
rotar per la via ràpida gràcies a
un doble 6-3.

Més desequilibrada, com a
mínim en el resultat final, va ser
la final de la categoria femenina.
La jugadora de Birmingham no
va donar cap opció a la final a la
seva contrincant, la colombiana
Angélica Bernal, i també va pro-
clamar-se campiona del TRAM

Barcelona Open en un partit re-
solt en dos sets, 6-2 i 6-0.
La pròxima gran cita del ten-

nis adaptat serà l’estiu de l’any
que ve, en els Jocs Paralímpics de
Tòquio. En els pròxims mesos es
disputaran els campionats per ob-
tenir el bitllet per a aquesta cita.

La foto de família el darrer dia de la competició. Foto: TBO

Egberink iWhiley triomfen 
al torneigde tennis adaptat

» El TRAM Barcelona Open va acabar diumenge passat 
i va tornar a reunir les millors raquetes del circuit de tennis adaptat

BÀSQUET4Laia Palau continua
fent créixer la seva llegenda. La
base cortsenca de l’Uni Girona va
penjar-se, diumenge passat, el
seu dotzè metall amb la selecció
espanyola, un altre or en l’Euro-
basket. Aquesta fita converteix
Palau en la tercera jugadora d’Eu-
ropa amb més títols amb selec-
cions nacionals, només per dar-
rere de dues exjugadores de la
Unió Soviètica, Uliana Semeno-
va i Olga Sukharnova. 
De fet, aquest dotzè metall

serveix perquè la de les Corts
avanci Pau Gasol com a bas-
quetbolista catalana i de l’estat es-
panyol amb més honors. El de
Sant Boi acumula 11 metalls amb
el combinat estatal masculí.

Palau, que el pròxim mes de
setembre complirà 40 anys, va
tancar el campionat d’Europa
que es va disputar a Letònia i Sèr-
bia amb uns números de 21,7 mi-
nuts per partit i 7,3 punts anotat
en cadascun dels enfrontaments
del conjunt de Lucas Mondelo.

“Sembla increïble. Això es
valorarà quan aquest cicle s’aca-
bi, perquè som les primeres que
som conscients que això és es-
port. Però no sé si la gent que no
és a dins del món de l’esport és
conscient del que estem fent. És
una burrada, és excepcional, s’a-
cabarà en algun moment, totes ho
sabem, però com a grup treba-
llem molt bé. Ens costa molt i pa-
tim, però si no fos així, no acon-
seguiríem el que hem assolit”, va
dir Palau després del campionat.

Pau Arriaga
PEDRALBES

Ladotzenamedalla per a Palau

Esports Atletisme | Obren les inscripcions per a la Cursa de la Mercè
Des de dijous de la setmana passada està en marxa el termini d’inscripcions per a la 41a

edició de la Cursa de la Mercè, que enguany es disputarà el 29 de setembre. La prova, que
ja s’ha convertit en una referència a la ciutat, s’ha marcat la xifra màxima de 12.000 atletes.

El Joventut anuncia set
renovacions per al curs que ve

El Joventut confia
en el bloc de la tem-
porada passada per
al sènior femení de

bàsquet. Malgrat haver perdut l’e-
liminatòria de descens de la Copa
Catalunya contra el Grup Barna
el mes passat, la directiva ha
anunciat, de moment, la reno-
vació de set de les jugadores de
l’equip, que seguiran formant la
columna vertebral groga en el
pròxim curs 2019-20.
Bet Genius va estrenar el ca-

pítol de renovacions la setmana
passada i, d’aleshores ençà, el
club ha anat confirmant noms
que seguiran vestint de groc quan
tornin a posar-se en marxa les
competicions, al setembre.
D’aquesta manera, l’aler ma-

llorquina Nora Riera, l’escorta
María Cordón (única ‘supervi-
vent’ de l’època del club a Lliga
Femenina 2), la base Laura Gui-
lanyà, Júlia Garriga, Alba Serra-
no i Mireia Riera han confirmat
la seva continuïtat a l’entitat.

Palau, en el moment d’alçar el títol d’Europa. Foto: Alberto Nevado / FEB

María Cordón és una de les renovacions del conjunt groc. Foto: JLC
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser la cantant de moda

És tot un fenomen social i té una legió de fans

Famosos

Fer una cançó en català
‘Milionària’ ja acumula milions de reproduccions a YouTube

La majoria aplaudeix l’aposta catalana
Els seguidors diuen que ha despertat interès pel català

QUÈ HA FET?

Viu en línia
No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

| Dragon Quest Builders 2
Mesos després del seu llençament al Japó arriba a la resta 
del planeta la segona entrega d’aquest joc creatiu de rol.

El director de Trainspottingo Slumdog
Millionairepresenta aquesta original
proposta. Jack Malik, un músic que in-
tenta sense gaire èxit guanyar-se la
vida amb la seva passió, pateix un acci-
dent i, quan es recupera, s’adona que
ningú del planeta coneix la música dels
Beatles. Això li dona la possibilitat de
convertir-se en una estrella mundial.

Yesterday
Danny Boyle

Final és el sisè volum de La meva lluita,
la sèrie de novel·les autobiogràfiques
que Karl Ove Knausgård va escriure
entre el 2009 i el 2011. Un final con-
tundent (1.133 pàgines aquest vo-
lum i més de 3.500 en total) per a un
projecte en el qual l’escriptor noruec
intentar narrar, de manera directa,
sincera i veraç la seva vida.

Final
Karl Ove Knausgård

El cicle de joves creadors porta aques-
ta obra en què quatre noies que ratllen
la vintena tenen un munt de dubtes i
preguntes sobre el seu futur però cap
resposta. Un text ple d’incerteses i pre-
guntes per verbalitzar aquells senti-
ments més profunds que sovint no es
diuen o no se li saben posar paraules.

Al Teatre del Raval de Barcelona.

Plou a cobert
Èlia Borràs i Berta Camps

Metamorfosi (En Directe) és el títol
del primer disc gravat en viu de
Guiem Soldevila. Es tracta d’un con-
cert amb tota la seva banda presen-
tant Fins demà o la propera meta-
morfosi (Satélite K, 2019). A banda
de les cançons del darrer disc també
hi ha temes de discos anteriors com
Gran buit o Godotus.

Metamorfosi (En Directe)
Guiem Soldevila

L’univers Lacuesta
L’Arts Santa Mònica de Barcelona acull fins al 15 de setembre
l’exposició Les imatges eco. Isaki Lacuesta, que posa en relleu
la capacitat creativa i pluridisciplinar com a artista visual del

cineasta gironí. La mostra parteix de la retrospectiva que
l’any passat va acollir el Centre Pompidou (París), on es van
presentar les instal·lacions Les imatges eco i Els films dobles,

que recreaven imatges sorgides tant de creacions anteriors
com de noves filmacions en diversos llocs del món. Ara s’hi
afegeixen la videoinstal·lació La tercera cara de la lluna i una

obra que s’estrena per primer cop: L’acusat (un cas del sud). 

Sense cap mena de dubte, Rosalía és l’artista del mo-
ment i tot el que toca es converteix en or. La cantant
de Sant Esteve Sesrovires està a l’Olimp de la indús-
tria musical internacional, i en un moment tan dolç

ha decidit fer una cançó en català; Milionària. El tema
ha aconseguit l’aprovació dels seguidors catalans,
que diuen que així es promociona la llengua. Tot i

això, alguns critiquen la utilització de castellanismes
com “cumpleanys”. Sigui com sigui, la cançó ja acu-
mula milions de reproduccions a YouTube en pocs

dies. La meteòrica carrera de l’artista sembla no tenir
sostre des de la publicació del seu segon àlbum, titu-

lat El mal querer. El treball musical, basat en una no-
vel·la occitana del segle XIII, barreja de forma magis-
tral les últimes tendències en música urbana amb el

flamenc. D’aquesta forma, es poden escoltar bases
rítmiques de trap amb melodies flamenques. Des de

llavors, tot han estat èxits, tal com demostra la seva
popular col·laboració amb J Balvin, Con altura.   

La fitxa
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DIMECRES 17 DE JULIOL
19:00 Sherpa sonor. Descoberta del món a tra-

vés de la música. Griot savi serà l’activitat per
descobrir aquestes figures de la mà de Dídac
Ruiz. / Biblioteca Montserrat Abelló.

DIMARTS 16 DE JULIOL
12:30 Tercera i darrera sessió del curs Sincronitza

el teu mòbil i el teu ordinador per poder tenir
còpies de seguretat de totes les fotografies,
vídeos i arxius que tenim al telèfon. / Centre
Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

DIMECRES 17 DE JULIOL
18:00 La setmana que ve es farà un taller mo-

nogràfic anomenat L'heura sembra natura, per
aprendre a plantar aquesta planta en famí-
lia i a cuidar-la, especialment ara que fa més
calor. / Biblioteca Montserrat Abelló.

FINS AL 26 DE JULIOL
Matí-TardaDes de la setmana passada està en

marxa la mostra Eròtic(Art). L’exposició re-
flexiona sobre el fet que l’erotisme no té re-
gles i que cadascú el defineix personalment.
/ Centre Cívic Can Deu.

FINS AL 26 DE JULIOL
Matí-TardaDes de la setmana passada està en

marxa la mostra Sahrauís, imatges d'un po-
ble en l'oblit, fotografies que mostren la vida
als campaments de refugiats sahrauís de Tin-
duf (Algèria). / C. C. Josep Maria Trias i Peitx.

AVUI I EL 17 DE JULIOL
11:00 Marina Tsartsara s’encarregarà de les dues

últimes sessions del curs Psicomotricitat per
a nadons (no caminants). / Centre Cívic Josep
Maria Trias i Peitx.

DEMÀ I EL 18 DE JULIOL
18:00 Els dos pròxims dijous es faran les darreres

sessions del taller infantil i juvenil Let's have
fun! Cuidem el planeta! pensat per a nenes
i nens que tinguin entre 7 i 13 anys. / Centre
Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

DIVENDRES 12 DE JULIOL
18:00 Skate, batalles de galls i tota mena de dis-

ciplines urbanes es trobaran en el festival Ur-
bant Arts que se celebrarà demà passat. / Jar-
dins d’Áurea Cuadrado.

Tatainti Coop coordinarà les dues dar-
reres sessions del Laboratori creatiu en
família. / Centre Cívic Josep Maria
Trias i Peitx.

Tatainti Coop s’encarregarà
del Laboratori creatiu en família

Dilluns 15 i 22 de juliol a les 17:00

Demos Bertran, d’@elvinet, s’encar-
regarà de coordinar les darreres dues
sessions del curs anomenat Vins d’es-
tiu. Cal portar tres copes de vi. / Cen-
tre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

Darreres dues sessions
del taller de vins d’estiu
Avui i el 17 de juliol a les 19:30

T'agrada el cinema fet a mida? La com-
panyia Impro Acatomba presenta el seu
show Improacatombashow, on reben
propostes del públic. / Centre Cívic Jo-
sep Maria Trias i Peitx.

La companyia Impro Acatomba
farà una tarda d’improvisació
Dimecres 17 de juliol a les 19:00

Durant tota aquesta setmana (fins
dissabte) es juguen els partits del ca-
torzè ITF Barcelona Seniors Cham-
pionship. / Reial Club de Polo.

El Polo acull el 14è 
ITF Barcelona Seniors

Fins al 13 de juliol

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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