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La inseguretat al metro:
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Necessita millorar
Les Corts és un dels districtes amb més segregació escolar



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517línialescorts.cat 24 de juliol del 2019

| 2



línialescorts.cat24 de juliol del 2019

3 | 

Reportatge

Una noia jove, turista, plora des-
consolada. Parla amb el vigilant de
seguretat, que li aconsella que
doni de baixa les targetes i posi una
denúncia en una comissaria. La
noia s’endurà cap a Suïssa, el seu
país, un bon disgust de record del
seu viatge a Barcelona.

Aquesta és una escena real al
metro de Barcelona. Concreta-
ment, la d’un dia entre setmana a
la parada d’Urquinaona. La noia
acaba de ser víctima del robatori
d’un o una carterista. El cas no és
un fet aïllat, més aviat el contrari.

J. P. és vigilant del metro i for-
ma part del sindicat de vigilants pri-
vats ADN Sindical, el majoritari en-
tre aquests tipus de treballadors. És
el vigilant que ha atès la noia vícti-
ma del robatori. Mentre fa un pe-
tit descans de la seva tasca de pa-
trullatge, J. P. –que demana man-
tenir l’anonimat–m’explica que la
inseguretat al metro ha empitjorat
últimament. “Fa 10 anys que tre-
ballo al metro de vigilant i et puc dir
que ara és el pitjor moment”, diu. 

VIGILANTS EN PRECARI
Aquest vigilant denuncia que el
seu col·lectiu fa la feina “amb
manca de seguretat, de personal,
de preparació i de mitjans”. Ex-
plica que al metro hi ha uns 70 o
80 carteristes que van en grups de
quatre o cinc persones. “Tu has
vingut en una hora del dia tran-
quil·la, i tot i això fa un moment he
fet fora dos carteristes i has vist el
cas de la noia, però els caps de set-
mana hi ha molts problemes”,
diu J. P.. Es queixa que han de pa-
trullar sols, cosa que fa molt difí-
cil de gestionar les situacions on hi
ha violència pel mig.  

Qüestionats per la precarietat
que denuncien des d’ADN Sindi-

cal, des de Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB) respo-
nen que “els recursos destinats a
la seguretat del metro han aug-
mentat en els últims quatre anys,
fins a arribar als 25,6 milions
d’euros el 2018”. Al mateix temps,
des de TMB apunten que “els fets
de rellevància penal”, com són els
robatoris o els furts, són “objecte
de la seguretat pública, que ope-
ra al transport igual que a la via pú-
blica, amb patrulles d’uniforme o
paisà, investigacions i recollint
les denúncies dels viatgers”.  

Des de l’ens també remar-
quen que es treballa “colze a col-
ze” amb Mossos d’Esquadra i
Guàrdia Urbana, ja que “es com-
parteix informació i els mitjans tèc-
nics, com ara la videovigilància”.
Per últim, afegeixen que el pro-
blema dels furts i la multireinci-
dència “no és exclusiva del metro
ni del transport públic”.

Tot i les explicacions de TMB,
les xifres, realment, criden l’a-
tenció. L’any passat els Mossos
d’Esquadra van enxampar robant
un total de 4.303 lladres al metro.
833 van ser detinguts (el valor del
botí superava els 400 euros) i
3.470 van ser denunciats (el botí
no arribava als 400 euros i no era
delicte). Des de la policia catalana
també es va posar en marxa a fi-
nals de l’any passat un nou mèto-
de per combatre els robatoris al
metro, que consisteix en què jut-
jats de la ciutat emetin ordres
europees de detenció i entrega
contra els delinqüents. De mo-
ment, tal com avançava Betevé fa
uns dies, s’han pogut portar als jut-
jats 15 lladres detinguts en cinc
països d’Europa diferents.

PATRULLES CIUTADANES
La inseguretat, no només al me-
tro,  va provocar fa uns mesos el

naixement d’un col·lectiu ano-
menat Helpers, que es defineixen
com una plataforma col·laborati-
va de seguretat ciutadana. Els

seus integrants fan patrullatge
ciutadà per denunciar robatoris. 

A través del seu perfil a Twit-
ter, Helpers envia informació

pràcticament al moment sobre
robatoris que es produeixen, al-
guns d’ells al metro. 

La forma d’actuar d’aquest
col·lectiu ciutadà ha generat cer-
ta polèmica, ja que alguns dels
seus missatges a Twitter in-
clouen perfils ètnics. Un exem-
ple: “Detectats grups de menors
magrebins increpant i assetjant
els passatgers a l’estació de pla-
ça Espanya”.  Fa unes setmanes
des de la CUP de Ciutat Vella van
acusar Helpers de racisme per
“assenyalar perfils ètnics” i de
“posar el focus en les solucions
repressives”. Des de SOS Racis-
me, per la seva banda, van asse-
gurar en declaracions a Nació Di-
gital que “si molts cops la segu-
retat pública ja és discriminatò-
ria o actua a partir de prejudicis,
encara ens fa més por quan
aquesta seguretat no es gestiona
des de la professionalitat”.

Albert Ribas
BARCELONA

Validar i vigilar
» El principal sindicat de vigilants del metro denuncia l’augment de la inseguretat i els robatoris

» TMB assegura que en els últims 4 anys s’han augmentat els recursos que es destinen a la seguretat 

DESARTICULADA 
UNA NOVA BANDA

4Que la policia fa la seva
feina és una realitat. A finals
de juny els Mossos van des-
articular una banda espe-
cialitzada en furts al metro,
que actuaven sobretot a la
zona de l’Hospitalet de l’L9.
Els Mossos relacionen el
grup amb 23 delictes que els
haurien permès obtenir un
botí valorat en 73.000 euros.

Dues imatges amb agents dels Mossos d’Esquadra detenint dos presumptes carteristes. Fotos: Elisenda Rosanas/ACN
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El #CNI debe aclarar
ya mismo el alcance

de los conocimientos
que tenía de la célula terrorista de Ri-
poll, cuál fue la razón por la que ini-
ció el seguimiento y qué falló en sus
análisis para no detectar un atenta-
do inminente y estrechar más el
control.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un de cada dos con-
ductors morts a les

carreteres catalanes du-
rant 2018 havien consumit alcohol o
drogues. Apel·lem directament a la
responsabilitat dels conductors quan
agafen un vehicle. No només està
en joc la seva vida. Està en joc la vida
dels altres.

@MiquelBuch

Ho diu ella [Carmena],
que va ser membre del

grup de l’ONU que aca-
ba de dir justament que sí que s’han
vulnerat els drets humans dels presos
i en demana l’alliberament. És ben bé
que no hi ha res que una bona ban-
dera del teu país no et pugui impedir
de veure.

El treball de qualitat -
amb salaris dignes,

contractació estable, ho-
raris conciliadors, on no es discrimina
i es valora la feina ben feta- propor-
ciona benestar, redueix la necessitat
de prestacions, redistribueix millor la
riquesa i impulsa la competitivitat.
Aquest és el camí!

@josepcosta@martindepozuelo @ChakirelHomrani

La lupa

per Raquel Serrat (Unió de Pagesos)

Els animalistes ens entren a casa

Tristament ha tornat a passar. De nou,
un ramader de casa nostra ha vist com
se li omplia la granja d'adolescents
animalistes sense poder defensar-se.

Des de fa un temps, els ramaders es-
tem patint una creixent pressió injus-
tificada per part de sectors socials mi-
noritaris però amb molt ressò medià-
tic, moguts pel desconeixement i que
jutgen i condemnen la nostra manera
de treballar. Uns sectors
socials que qüestionen la
nostra professionalitat i que
es creuen amb el dret de dir-
nos el que està bé i el que no.

La clau per a una bona
entesa i convivència sempre
ha sigut i sempre serà el res-
pecte. Violant la propietat privada i el
dret a la intimitat, saltant-se mesures
de bioseguretat i benestar, tocant els
animals, donant aigua o aliments al bes-
tiar sense saber si és o no és una pràc-
tica correcta, l’única cosa que s'acon-
segueix és posar en perill la vida dels
animals i la traçabilitat alimentària.

Les filosofies animalistes, especistes i
veganes són plenament respectables a ni-
vell individual, però el sentit comú no ens
pot fer contradir les recomanacions ofi-
cials de l'OMS, del Ministeri de Sanitat i
del Departament de Salut de Catalunya
basades en la piràmide dels aliments. 

Els ramaders som professionals.
Complim les normes de benestar animal
i bioseguretat que ens exigeix la Unió Eu-
ropea, l'Estat i la Generalitat i som els
principals interessats en el benestar
dels nostres animals perquè volem pro-
duir aliments sans i segurs per a tota la
població. Aquestes normatives impli-
quen una correcta traçabilitat que ga-
ranteix la seguretat alimentària (iden-

tificació, registre de tractaments veteri-
naris, respecte als temps d'espera abans
de portar animals a l'escorxador, elimi-
nació de llet que podria portar residus
d'antibiòtics, etc.) i una correcta condi-
cionalitat, com són totes les mesures de
benestar animal, fitosanitat i zoosanitat.
Cada espècie animal i el seu correspo-
nent maneig té una condicionalitat as-
sociada. Les inspeccions que ens realit-
zen a les nostres empreses des dels de-
partaments d'Agricultura, Salut i Con-
sum, així com del cos d'Agents Rurals i
SEPRONA, entre d'altres, garanteixen la
nostra correcta praxis i professionalitat.

Les bones pràctiques d'higiene, sa-
nitat i seguretat alimentària salven
moltes vides tant de persones com
d'animals. La salut pública i la rama-
deria van de la mà. Una afecta l'altra.
Els ramaders en som conscients i tre-
ballem perquè el consumidor tingui to-
tes les garanties quan s'alimenti amb els
nostres productes. 

Cada any desapareixen empreses
familiars agràries i rama-
deres. Som un país ric en
producció d'aliments d'o-
rigen vegetal i animal sans
i segurs, tant en producció
ecològica com en conven-
cional. Treballem cada dia
per cuidar i conservar el

territori. La realitat i les problemàti-
ques del sector primari les heu de co-
nèixer de la mà de qui les viu, no de
qui s'ho imagina. Ras i curt: ells tenen
força mediàtica, nosaltres tenim la ve-
ritat.

Si voleu demostrar respecte per les
persones, defenseu la salut per sobre de
tot. Si voleu demostrar respecte pels
animals, deixeu d'humanitzar-los. Dei-
xeu de parlar des de la ignorància
quan us referiu a la ramaderia del
nostre país i aposteu per nosaltres.
Pels nostres productes i per la nostra
gestió territorial.

La realitat i les problemàtiques del
sector primari les heu de conèixer de la mà

de qui les viu, no de qui s’ho imagina

Els semàfors

Generalitat
La conselleria de Territori i Sostenibili-
tat ha tornat a posar en marxa les obres
de la futura estació Ernest Lluch de l’L5
del metro. Les obres d’aquesta estació

situada a la frontera del districte i
l’Hospitalet es van aturar el 2012. 

pàgina 8

Jardins de Pedralbes
El festival ha tancat la seva 7a edició

amb un increment de públic respecte de
l’any passat. Els concerts van reunir

11.000 persones més que la sisena edi-
ció i l’ocupació es va enfilar fins al 92%.

El festival està totalment consolidat. 
pàgina 10

Consorci d’Educació
L’Informe d’Oportunitats Educatives
mostra, a partir d’uns càlculs que fa el
Síndic de Greuges, que les Corts és un

dels llocs amb més segregació escolar de
la ciutat. De fet, el Síndic denuncia que hi

ha segregació escolar a tota la ciutat. 
pàgina 10
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Safata d’entrada

Aquests últims dies s’ha produït
una notícia que ha passat mig
desapercebuda i no se li ha donat
la importància que té: la formació
política Iniciativa per Catalunya-
Verds (ICV) ha presentat al jutjat
petició de “suspensió de paga-
ments” per valor de nou milions
d’euros, acompanyada d’un  ERO
per als seus treballadors. Déu n’hi
do, tractant-se d’un partit que ha-
via perdut la visibilitat mig ama-
gat entre els comuns...

El mateix cas, però corregit i
augmentat, que la desapareguda
Unió Democràtica de Catalunya.
La fallida dels democristians va
pujar fins als 25/30 milions.

I els socialistes? També ago-
biats pels deutes van haver de
vendre la seu del C/ Nicaragua, a
les Corts, per anar-se’n a un local
del C/ Pallars, al barri del Poble-
nou. Tot i així, segons el seu web
encara han de cobrir un roma-
nent de deu milions.

I què dir dels convergents?
Van abaixar persianes al C/ Còr-
sega amb destí al C/ Provença i,
poc després, un nou trasllat,
aquesta vegada al C/ Calàbria.
La veritat, però, és que no s’ha
dit ni publicat que totes aquestes
mudances fossin obligades per
raons econòmiques. Suposo que,
com sol passar, la  veritat s’aca-
barà sabent.

Tant que es parla de transpa-
rència, hauríem de saber amb
què s’han gastat tants diners. Su-
poso que no amb sobres de color
negre. Només faltaria. Quina
lliçó es desprèn de tot això? Que
si no han sigut capaços d’admi-
nistrar les seves economies, què
faran en el cas que arribin al go-
vern? Per posar-se a tremolar.

L’adeu d’ICV
per Antoni Moliné

Horari escolar a debat
per David Rabadà

El Departament d’Educació ha
decretat un horari partit en molts
nous centres d’ensenyament. És
a dir, si ara es feia només horari
de matí, es passarà a classes de
matí i tarda. El principal argu-
ment, i són paraules del secreta-
ri de Polítiques Educatives, Car-
les Martínez, és que és inaccep-
table que els alumnes dinin a
quarts de quatre, la qual cosa ja
estava resolta amb els menjadors
escolars a quarts de tres. 

Però a més aquesta idea no té
en compte els informes on es ma-
nifesta que els conflictes a les au-
les de Secundària es donaven fo-
namentalment per les tardes.
Se sap, i està en molts estudis, que
les trifulgues a classe s’esdevenen
quan després de dinar els ado-
lescents se senten molt inquiets
al fer sessions durant les tardes.
També cal afegir que l’horari de
matins controla millor l’absen-
tisme escolar concentrat per les
tardes. Cal afegir que el Depar-

tament d’Educació, defensor de
l’autonomia  de centres, ara vul-
gui imposar un horari partit a
molts centres catalans. Tots ells
haurien de poder escollir quin ho-
rari els convé més. Si ara tornem
a un horari de matí i tarda, seria
com un pas enrere en les millo-
res educatives. A més, no es
pensa en les tardes infernals de
maig i juny que sovint ostenta la
nostra climatologia. Durant les
mateixes se superen temperatu-
res que la llei laboral prohibeix
per tal de treballar-hi. 

A més, el Departament d’E-
ducació, sabent que segons ell
mateix s’ha reduït el fracàs escolar
d’ençà de l’aplicació de l’horari in-
tensiu de matí, es contradiu tor-
nant a un d’antic. No sembla que
aquesta mesura esdevingui mas-
sa innovadora, amb l’afegit que
el Departament d’Educació sem-
pre ha apostat per la novetat.
Avançar cap al futur no vol dir re-
petir els errors del passat.

A les xarxes

@G4Boloix: El vídeo de l’any passat va
ser lamentable... Però un cop fitxat, a mort
amb Antoine Griezmann. #Benvingut
#Magnifique.

@jaguimera: Entre pensar que l'Estat va
deixar fer l'atemptat del #17A i ignorar el
treball de Bayo hi ha un ampli ventall de
possibilitats molt ampli i prou greu.

#Escàndol

@montserrat_tura: #50 anys de l’arri-
bada dels humans a la Lluna. És més
màgica i bonica des de la Terra, sens
dubte.

#50Anys #Magnifique

Les millors
perles

Planegen una invasió ciutadana de la misteriosa Àrea 51 als Es-
tats Units. A través de Facebook, més d’un milió de persones
s’han compromès a entrar a les instal·lacions secretes per des-

cobrir si hi ha alienígenes conservats. El lema de l’operació prevista
per al 20 de setembre és “no ens poden aturar a tots”.

Mor un jove australià després de beure un potent batut
de proteïnes. Lachlan Foote s’havia preparat un beure
amb una gran concentració de cafeïna, recomanada per

millorar el rendiment muscular. El seu pare ha iniciat una cam-
panya per conscienciar sobre els perills de la substància.

Alerten sobre el perill de fer-se fotos en una antiga mina de
wolframi a Monte Neme (Galícia), que actualment és un in-
dret conegut per les espectaculars aigües turqueses. Diversos

influencershan visitat el lloc i han acabat amb problemes per la
composició tòxica de l’element químic que dona el color a l’aigua.

Els seguidors del mític Grand Prix es poden acomiadar del
seu retorn: Ramón García assegura que “no tornarà per
por als animalistes”. El presentador va explicar en una en-

trevista que és impossible emetre el showon diferents vaque-
tes participaven, ja que suposaria una allau de crítiques.

Londres tindrà el clima de Barcelona l’any 2050 i Madrid el de
Marràqueix. Així ho afirma un estudi de la Universitat ETH de
Zuric. La investigació mostra que, a causa del canvi climàtic, la

capital britànica augmentaria 5,9 graus durant l’estiu fins a situar-se
en una tessitura similar a la barcelonina.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Les Corts no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Un estil de vida que s’apaga: 
els últims dies de la Colònia Castells1
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El cicle gratuït de Música als Parcs 
permet redescobrir diferents espais verds

La Caldera presenta dos 
espectacles al Festival Grec

Una mostra repassa la vida 
de l’activista Tomasa Cuevas

Els 60 anys d’història de 
l’Orfeó de les Corts, en una exposició
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4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 

Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol per-
sona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termò-
metre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departa-
ment de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beu-
re molta aigua, de ventilar i man-
tenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de pro-
tegir-se del sol la pell posant-se
crema solar. 

TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en cons-
cienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Gene-
ralitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades tempe-
ratures de l’estiu poden consi-
derar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen. 

Per exemple, que durant l’es-
tiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifi-
quessin 65 casos de cops de ca-
lor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

del Segrià- i un balanç de tres ca-
sos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS). 

VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provo-
cat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya aug-
mentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

Que la calor no t’amargui l’estiu
» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan es-
pecialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor ex-
cessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que pas-
si, però, la xarxa sanitària públi-
ca de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’acti-
vitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa. 

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha aug-
mentat el dispositiu de profes-
sionals per reforçar l’atenció pri-
mària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària. 

En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest in-
crement de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’as-
sistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

A més, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) comp-
ta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes me-
sures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativa-
ment la població. 

Els centres sanitaris, a punt

Els efectes de la calor
són tan preocupants
com la grip a l’hivern

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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Nova fase de les obres de
l’estació d’Ernest Lluch de l’L5
METRO4Les obres de la futura
estació d’Ernest Lluch de l’L5 del
metro, situada a la frontera del
districte i l’Hospitalet, han entrat
en una nova fase que comporta-
rà talls durant tot el mes d’agost.

Divendres passat la regidora
d’Urbanisme, Janet Sanz, i la de
Mobilitat, Rosa Alarcón, van visi-
tar les obres amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, i l’alcadessa de l’Hospita-
let, Núria Marín. Les obres, doncs,
afectaran les estacions de Coll-
blanc i Can Vidalet, que estaran ta-
llades entre el 29 de juliol i l’1 de
setembre. 

La parada d’Ernest Lluch, si-
tuada entre Collblanc i Pubilla Ca-
ses, permetrà la connexió amb les

línies T1, T2 i T3 del Trambaix. Se-
gons el conseller Calvet, “es pre-
veu que es registrin a la nova es-
tació uns 15.000 viatges diaris,
dels quals un 15% correspondran
a intercanvis amb el tramvia”.

Les obres actuals han de ser-
vir per habilitar l’interior de l’es-
tació, fer els accessos, els acabats,
les instal·lacions, un nou pou de
ventilació i millorar el drenatge.
La construcció de l’estació, que
tindrà tres nivells, va començar el
2008 però va estar aturada entre
el 2012 i el 2019. Ara, amb un
pressupost de 15 milions d’euros,
les obres duraran gairebé dos
anys.  L’estació, per tant, no en-
traria en funcionament fins a
l’estiu del 2021 com a molt aviat.

URBANISME4El serial de l’Espai
Barça ha viscut un nou capítol
aquesta setmana coincidint amb
el viatge del primer equip i part
de la directiva al Japó en el marc
de la gira de pretemporada. Di-
lluns, el directiu responsable de
l’Espai Barça, Jordi Moix, va
afirmar durant un acte promo-
cional que la transformació del
Camp Nou i el seu entorn esta-
rà acabada l’any 2024.

Moix, en les seves declara-
cions, va afirmar que el 2024 “és
la data” amb la qual el club tre-
balla, tot i que va matisar que tot
depèn de si la llicència arriba “en
els pròxims mesos”. El comis-
sionat de l’Espai Barça va afegir
que un cop el club tingui la lli-
cència s’adjudicaran les obres i “a
partir de llavors tindrem un ho-
ritzó de tres o quatre anys”.
“Quan tinguem els permisos po-
drem ser més concrets”, va con-
cloure Moix. 

El club tindrà els permisos
dels quals parla Moix quan l’A-
juntament aprovi la llicència d’o-
bres, l’últim pas administratiu

perquè el projecte pugui arrencar.
Un cop es tinguin tots els permi-
sos, l’objectiu del club és comen-
çar les obres del nou Palau i in-
augurar-lo el 2022.

OBRES PRELIMINARS
De moment, durant aquest juliol
s’han començat a fer diverses
obres preliminars. Les obres te-

nen com a objectiu estudiar l’es-
tructura actual de l’estadi i la re-
sistència del terreny. Concreta-
ment, consisteixen en extrac-
cions de formigó de diferents
punts de l’interior i l’exterior
de l’estadi, retirar les plaques que
hi ha al perímetre del camp i, cap
a finals d’agost, desmuntar el vo-
ladís del Gol Sud.

Aquests dies s’estan fent obres preliminars. Foto: FC Barcelona

L’Espai Barça es podria
inaugurar l’any 2024

Música | Cloenda de ‘Les veus de l’ànima’
El Monestir de Pedralbes va acollir dimecres passat el concert de la cloenda esti-
val del cicle de música lírica ‘Les veus de l’ànima’. El concert va consistir en una

gala d’òpera internacional que va estar dirigida pel pianista Ricardo Estrada.
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El Jardins de Pedralbes tanca
amb més d’un 90% d’ocupació
MÚSICA4El Festival Jardins de
Pedralbes va tancar la setmana
passada la seva setena edició
amb 71.441 espectadors, d’un
aforament de 77.668, i gairebé el
92% d’ocupació a les 28 cites
programades. 

L’edició d’enguany va reunir
11.000 persones més que l’any
passat. El certamen, que es va
posar en marxa el 5 de juny, ha
fet en aquesta edició nou ‘sold
out’ amb les actuacions de Die-
go El Cigala, Il divo, Woody
Allen & The Eddy Davis New
Orleans Jazz Band, Juanes i
Supertramp's Roger Hodgson,

entre d'altres. Precisament el
concert de Laura Pergolizzi, més
coneguda com a LP, que va tan-
car la cita també va exhaurir les
entrades. Segons han destacat
des de l’organització del festival,
el 38% del públic ha estat de la
mateixa ciutat, el 31% dels vol-
tants de Barcelona, el 15% de la
resta de Catalunya, el 8% de la
resta de l’Estat i el 8% de fora
d’Espanya.

La cita amb més especta-
dors va ser la de Sound Eat amb
5.000 espectadors, seguida pel
Dia de la Música en Família
amb 3.600 espectadors. 

ENSENYAMENT4El segon In-
forme d'Oportunitats Educa-
tives de la infància i l’adoles-
cència a Barcelona, presentat
recentment, mostra que les
Corts és un dels districtes de la
ciutat, juntament amb Horta-
Guinardó, Sants-Montjuïc i
Ciutat Vella, amb més segrega-
ció escolar a l’educació infantil
i primària. En el cas de l’ESO,
en canvi, la segregació es re-
dueix, tot i que les Corts segueix
sent un dels districtes on aques-
ta és més alta, segons un índex
que calcula el Síndic de Greuges
amb les dades del Departa-
ment d’Educació. 

Concretament, el Síndic de
Greuges estableix un índex que
mesura el percentatge d’alumnes

d’origen estranger que s’hau-
rien de canviar d’escola per acon-
seguir una distribució totalment
equilibrada. Aquest índex posa
de manifest, segons el Síndic,
que tots els districtes tenen un

nivell de segregació força alt.
Una segregració que és “equi-
valent o superior als 35 munici-
pis amb més segregació escolar
a primària a Catalunya (quatre,
entre els deu primers) i als 10
municipis amb més segregació
escolar a secundària”. 

NIVELL D’ESTUDIS
Pel que fa al nivell d’estudis as-
solit per la població de més de
16 anys, les Corts és el segon dis-
tricte amb un percentatge més
elevat d’estudiants universitaris.
Concretament, el 42% dels veïns

de més de 16 anys tenen estudis
universitaris (la xifra només és
més alta a Sarrià-Sant Gervasi),
mentre que els que tenen bat-
xillerat o un grau mitjà són el
27,5% i els que només tenen l’E-
SO o inferior són el 28,9%.

Per últim, cal destacar que
l’informe també mostra com les
Corts és el districte amb un per-
centatge d’escolarització més alt
(61%) entre els infants de zero a
dos anys. Una xifra que va es-
tretament lligada amb el fet que
sigui un districte amb unes ren-
des familiars altes.  

La segregació escolar és una realitat a la ciutat. Foto: Norma Vidal/ACN

Les Corts és un dels districtes
amb més segregació escolar

La segregació al
districte és igual o
superior als municipis
que més en tenen 

Carla Bruni va protagonitzar el concert inaugural. Foto: Violeta Gumà/ACN
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POLÍTICA4La presentació de l’a-
cord de govern entre BComú i el
PSC del 10 de juliol va servir per
anunciar Xavier Marcé com a nou
regidor de les Corts. Marcé també
encapçalarà la regidoria de Turis-
me i Indústries Creatives.

Marcé és economista i fa molts
anys que està vinculat al sector de
la cultura. Va ser director de Cul-
tura de l’Ajuntament de l’Hospi-
talet, director del Pla Estratègic de
Cultura de Sabadell i director ge-
neral de l’Institut Català de les In-
dústries Culturals. Pel que fa al
sector privat, va formar part del
Grup Focus. En el mandat ante-
rior el seu nomenament com a co-
missionat de Cultura va provocar
la primera crisi entre Barcelona
En Comú i el PSC. Aleshores, el re-
buig dels comuns a la seva figura
va provocar que Marcé renunciés
al càrrec.

“GOVERN COHESIONAT”
En la compareixença conjunta
que van fer l’alcaldessa Colau i el
primer tinent d’alcalde Jaume
Collboni a la Galeria Gòtica de l’A-
juntament tots dos van voler des-
tacar que el nou govern serà “co-
hesionat, estable i fort”. Colau i

Collboni també van recordar que
l’actual govern serà el més ampli
que tindrà la ciutat en molt de
temps, ja que en els tres últims
mandats no n’hi havia hagut cap
que arribés als 18 regidors. 

Durant la presentació de l’a-
cord, Colau i Collboni no van
transmetre una sensació d’espe-
cial entusiasme, més aviat de se-
rietat amb algun moment de dis-
tensió. No hi va haver grans de-
claracions, sinó que tots dos van
remarcar la voluntat de formar un
govern que sigui sòlid i estable. 

De fet, quan van ser pregun-
tats per la sentència del judici al
procés independentista i com en-
carà el govern aquesta qüestió, l’al-
caldessa va afirmar que “cada
partit mantindrà el seu posicio-
nament de forma lliure però sem-
pre posant per davant l’estabilitat
del govern”. És a dir, l’expulsió del
PSC de l’executiu municipal a
causa del procés, tal com va pas-
sar el mandat anterior, no té cap
opció de repetir-se. Més enllà del
llaç groc, que Colau va confirmar
que seguirà penjat mentre Coll-
boni ho va posar d’exemple que de
vegades no podran estar d’acord
amb tot, es va fer evident que l’a-

genda nacional no penetrarà en el
dia a dia del govern.

BATLLE, A SEGURETAT
Com no podia ser d’una altra
manera, la seguretat va ser un dels
punts que es va tractar més durant
la presentació del cartipàs. Bar-
celona viu un cert descontrol i to-
thom donava per fet que el PSC es
quedaria amb aquesta àrea. El
nou home fort del govern en la
matèria és Albert Batlle, que as-
sumeix la cinquena tinència d’al-

caldia, batejada amb el nom de
Prevenció i Seguretat. Batlle és un
històric de l’Ajuntament, on va en-
trar com a regidor el 1983 formant
part de les llistes del PSC. El 2014
va ser nomenat Director general
dels Mossos d’Esquadra i abans
de l’1-O va dimitir perquè se sen-
tia “incòmode” amb la celebració
del referèndum.

COMERÇ, PER A BALLARÍN
Una altra de les carteres que en
alguns moments del passat man-

dat va ser polèmica, la de Co-
merç, recau en la socialista Mont-
serrat Ballarí, que ja la va osten-
tar mentre els socialistes van ser
al govern. En aquesta ocasió serà
la regidoria de Comerç, Mer-
cats, Règim Intern i Hisenda i un
dels objectius, tal com s’especi-
fica al document de govern apro-
vat pels dos partits, serà tirar en-
davant “un pla per la dinamitza-
ció comercial” i liderar un acord
integral entre administracions
per combatre el top manta.

XavierMarcé, nou regidor
» El pacte entre BComú i el PSC situa el socialista al capdavant del Districte de les Corts

» Comuns i socialistes es comprometen a formar un govern marcat per la solidesa i l’estabilitat

Marcé era el número set a la llista dels socialistes per a les municipals. Foto: PSC
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Les entitats desgranen les prioritats que creuen que cal afrontar els pròxims quatre anys

Deuresper al nougovern
POLÍTICA/ La FAVB, Aigua és Vida, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, l’Assemblea
de Barris per a un Turisme Sostenible, la
PAH, el Sindicat de Llogateres i la Xarxa per
la Sobirania Energètica ja han presentat
les seves demandes al nou govern muni-
cipal. El passat 11 de juny, pocs dies abans
que Ada Colau visqués la seva segona in-
vestidura per començar a afrontar la se-
gona legislatura al capdavant del govern
municipal, aquestes entitats van convocar
una roda de premsa per explicar, cadas-
cuna des del seu àmbit, les reivindicacions
que consideren que cal tractar de forma
urgent a la ciutat durant els pròxims qua-
tre anys. Les entitats divideixen les seves
demandes en tres grans blocs temàtics:
desigualtats i justícia social, emergència
climàtica i justícia ambiental i emergència
habitacional, lloguer i turisme.

Del primer d’aquests blocs temàtics
destaquen diferents subaspectes: mantenir
el compromís amb el pla decennal d’inclu-
sió; revisar, reforçar i ampliar els plans de ba-
rris i reforçar les polítiques públiques en
sanitat, serveis socials i educació; comba-
tent la segregació escolar... De la mateixa
manera, les entitats exigeixen que es ga-
ranteixi l'accés universal als subministra-
ments bàsics, sigui quin sigui el nivell de
renda de la família o el règim de tinença del
seu habitatge. També consideren que cal
afrontar l'enfocament de la pobresa ener-
gètica des d'una perspectiva de drets, re-
forçant la feina que es fa des dels Punts
d'Assessorament Energètic.

Pel que fa als aspectes derivats de l’e-
mergència climàtica i la justícia ambiental, 

creuen que cal un canvi en el model de mo-
bilitat, amb una aposta decidida pel trans-
port públic (metro, tren, tramvia...) i el
foment de l’ús de la bicicleta. De la mateixa
manera, consideren prioritària una aposta
per les polítiques de transformació del
model energètic local i la lluita contra els
grans factors de contaminació, limitant al
màxim la circulació de vehicles moguts per
energies fòssils, l’arribada de creuers o l’e-
nergia que es genera mitjançant incinera-
ció o centrals de cicle combinat de gas o
carbó. En aquest sentit, també cal impulsar

una política de residus orientada al residu
zero i vetllar per la remunicipalització de la
gestió de l’aigua.

Per últim, consideren que cal apostar
per polítiques de decreixement turístic
acompanyades d’alternatives econòmi-
ques més justes. En la gestió del port i de
l’aeroport creuen que és necessari un acord
de ciutat i un procés de diàleg amb la resta
d’administracions perquè sigui la ciutat qui
gestioni aquestes infraestructures.  També
volen que es garanteixi l’augment del parc
públic de lloguer en compliment de la me-
sura del 30% d’habitatge públic.

LLUITA VEÏNAL/Per segona vegada, la pressió dels veïns
va servir per paralitzar el desallotjament del projecte de
l’hort comunitari Date una Huertadel barri de la Prosperi-
tat. Estava previst que el passat 21 de juny la policia fes fora
d’aquest espai, al número 79 del carrer de Joaquim Valls,
els membres del col·lectiu que l’han estat ocupant, però des-
prés d’arribar a un acord amb la propietat (des del Districte
es va mediar en les converses amb representants del fons
d’inversió nord-americà Cerberus) es va paralitzar el des-
allotjament. El col·lectiu que ocupa l’espai assegura que si
els mostren un projecte per construir a l’espai marxaran,
però que si aquest no existeix, romandran al solar.

El projecte Date una Huerta va néixer fa gairebé tres
anys, quan diversos veïns van arribar al solar (que estava
abandonat des del 2007) i van convertir-lo en un jardí. En
aquest espai hi havia males herbes i rates, però un cop van
sanejar-lo, van portar-hi eines de conreu per fer-hi un hort
i actualment hi planten cols i altres vegetals. Tot això ho
aconsegueixen amb cultiu ecològic, compostant la ma-
tèria ecològica que cadascú porta des de casa.

A l’espai també s’hi organitzen xerrades i espectacles
de tota mena, com màgia, concerts, exposicions, àpats po-
pulars oberts a tothom i actes solidaris per aconseguir di-
ners per a activitats solidàries al barri. 

Aturen el desallotjament de 
l’hort ocupat al barri de la Prosperitat MEMÒRIA HISTÒRICA/ El barri de la Prosperitat va ce-

lebrar, el passat dissabte 15 de juny, el canvi de nom de
la plaça Harry Walker pel de plaça de les Treballadores i
Treballadors de la Harry Walker.

Aquesta celebració popular va posar-se en marxa a la
una del migdia amb l’actuació de la xaranga de la Pros-
pe i els capgrossos la Prospe i el Pestaña. L’acte també va
servir per homenatjar els extreballadors i extreballadores
de l’antiga fàbrica de recanvis automobilístics, que van pas-
sar a la història quan a principis dels anys 70 van prota-
gonitzar una vaga de 62 dies per exigir millors condicions
laborals. La protesta va tenir el suport del veïnat, que tam-
bé es queixava per l’alta contaminació de la fàbrica.

Festa pel canvi de nom 
de la plaça Harry Walker

Remunicipalitzar 
la gestió de l’aigua és 
una de les demandes
que fan al nou govern
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ECOLOGIA/ La Plataforma Ciu-
tadana Residu Zero va celebrar, a
finals del mes passat, una sessió
de debat i formació al local de la
FAVB, al carrer Obradors.

En aquesta trobada es va fer
un diagnòstic de la situació actual
dels residus a Catalunya (consi-
derada una emergència) i es va
debatre sobre la necessitat de for-
mular una nova llei Residu Zero
i no la de tipus continuista, diuen,
que està redactant el Govern.

Aquesta plataforma, que
agrupa diverses organitzacions,
es va crear a principis del mes
passat i lluitarà perquè s’acabi la
incineració dels residus i s’opti per
una política de recuperació.

Residu Zero
celebra la sessió
de debat i formació

SALUT/ La lluita veïnal que persegueix l’o-
bertura d’un Centre d’Atenció Primària al
nord del barri del Raval continua. El passat
dissabte 29 de juny es va celebrar una nova
acció festiva reivindicativa, convocada per
la plataforma CAP Raval Nord Digne, per
demanar la construcció d’aquest equipa-
ment sanitari a l’antiga capella de la Mise-
ricòrdia, a tocar del MACBA.

Durant aquesta concentració, que va
tenir lloc entre les 11 del matí i les set de la
tarda, els assistents van poder gaudir amb
l’actuació de Débora la Pícara, van com-
partir un vermut i un dinar popular, van
poder sentir parlaments d’alguns dels
membres de la plataforma i es va acabar
de pintar i es va estrenar el mural reivindi-
catiu a la plaça de Terenci Moix.

Aquest mes fa just un any que la pla-
taforma es va crear, després que en el Ple
del juny de l’any passat tots els grups de
l’oposició van instar el govern d’Ada Colau
a fer marxa enrere en la seva idea d’ubicar
el Centre d’Atenció Primària en aquesta
antiga capella.

D’aleshores ençà, els membres de la
plataforma han anat fent accions reivindi-
catives periòdicament, com l’ocupació del
passat mes de març, en un intent per “fer
pressió” i intentar que els polítics canvies-
sin de postura i donessin llum verda a la
construcció de l’equipament. Però mal-
grat aquesta protesta, la situació continua
encallada i, de moment, no sembla que
s’hagi de resoldre de forma immediata. El
conflicte, doncs, va per llarg.

Els veïns tornen a concentrar-se per
demanar l’obertura del CAP Raval Nord

XERRADA/ Albert Recio i Àlex
Guillamón van ser els dos po-
nents de la conferència Què és el
moviment internacional Rebel·lió
o extinció?que es va fer el passat
19 de juny a la seu de la FAVB.

Aquest moviment va néixer a
finals d’octubre de l’any passat en
una reunió multitudinària a Par-
liament Square, la plaça que hi ha
al davant del parlament britànic,
a Londres. A partir d’aquí, es van
anar creant delegacions locals
arreu del món, i el passat dia 15
d’abril van organitzar una “re-
bel·lió internacional”.

Ells mateixos defineixen les
seves accions com “desobedièn-
cia civil no violenta”.

Cal una “rebel·lió”
per poder aturar 
el canvi climàtic

MEDI AMBIENT/ El passat di-
vendres 12 Can Batlló va ser l’es-
cenari de la conferència anome-
nada Decreixement de l'aviació. La
xerrada va posar sobre la taula si
és el moment adient per lluitar
per intentar reduir el nombre
d’avions que volen cada dia.

La xarxa Stay Grounded va ser
l’entitat encarregada de coordi-
nar l’activitat amb la col·labora-
ció, entre altres, de l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambiental de
Barcelona. L’objectiu de la con-
ferència era unir forces amb mo-
viments socials, amb les ONG i
amb científics per debatre sobre
mesures concretes i estratègies
efectives per reduir el trànsit aeri.

Debat a Can Batlló
sobre si cal fer
decréixer l’aviació

Barcelona és la ciutat europea 
més contaminada pels creuers

MEDI AMBIENT/ Un estudi de la federació
d'ONG ecologistes Transport & Environment
conclou que Barcelona és la ciutat europea
més contaminada pels creuers, seguida de
Palma de Mallorca i Venècia. Després que es
publiquessin aquestes dades, el director de
polítiques de transport de l’ONG, Faig Abba-
sov, va criticar que les ciutats donin "via lliure"
als creuers mentre prohibeixen la circulació
de cotxes dièsel per reduir la contaminació.
"Aquests provoquen grans concentracions
de contaminants amb un alt risc per a la salut
dels seus passatgers i de les poblacions més
properes a les terminals", va afegir.

L'informe explica que, durant el 2017,
només a Barcelona els creuers van emetre
entre dues i cinc vegades més gasos conta-
minants de diòxid de sofre que els automò-
bils de passatgers el mateix any. De fet, es

calcula que aquell any van arribar al port de
la ciutat uns 105 creures, de gran enverga-
dura, mentre que la xifra de vehicles privats
que hi ha registrats a la ciutat supera  el mig
milió d’unitats. 

El mateix estudi també explica que,  en el

mateix període de temps, a Lisboa va arribar-
hi un nombre més gran de creuers, però que

l’estada d’aquests a Barcelona va ser superior
al temps que van estar atracats a la capital de
Portugal, de manera que la contaminació va
ser més important.

CANVI DE SISTEMA
D’aquesta manera, i per tal d’intentar revertir
aquesta situació, des de Transport & Environ-
ment han volgut fer una sèrie de recomana-
cions i propostes de canvi. Les ONG
consideren bàsic “descarbonitzar” el trans-
port marítim, per exemple, amb una conne-
xió de la xarxa elèctrica en terra o utilitzant la
tecnologia de l'hidrogen per alimentar d'e-
nergia aquests grans vaixells.

“Cal que els governs intervinguin amb un
mandat que porti la indústria naviliera a es-
tàndards d'emissió zero”, han reivindicat des
de l’agrupació d’organitzacions ecologistes.

Transport & Environment
diu que les emissions

dels creuers són nocives
per als veïns i els turistes

Foto: ACN
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Comerç

L’eix Sants les Corts prepara
un estiu amb premis

SORTEJOS4L’eix comercial
Sants les Corts no descansa a
l’estiu i a partir de demà posa
en marxa la campanya ‘Mega
Premi’, que consisteix en el
sorteig de 1.000 euros en vals
de compra.

La campanya s’allargarà
fins passat l’estiu i els números
es poden comprar a totes les
botigues associades i a la car-
pa de l’associació el dia de la
mostra de comerç del carrer
Joan Güell, que es farà el prò-
xim 28 de setembre. Els guan-
yadors dels premis, que seran

vals de 10, 20, 50 i 100 euros,
es coneixeran amb el sorteig
del 18 d’octubre de l’ONCE.
Caldrà mirar les quatre últimes
xifres.

D’altra banda, l’entitat ja
ha començat a preparar la mos-
tra de comerç del carrer Joan
Güell del 28 de setembre. Com
sempre, hi haurà escenaris on
es faran diferents actuacions.
Els protagonistes seran, entre
altres, els grups Vöel i Wiwi
Rock Band. També es farà una
exposició sorpresa i un dinar
popular sostenible.  

COMERÇ4Les altes temperatu-
res de finals de juny i principis de
juliol, a diferència del que va
passar el maig –a Barcelona hi va
haver les temperatures més bai-
xes de la darrera dècada–, han
creat la combinació perfecta per-
què les rebaixes d’estiu es visquin,
des del sector del comerç, amb
bones perspectives. 

I és que les temperatures del
maig van provocar que la gent s’es-
perés a fer les compres de la tem-
porada d’estiu. L’arribada abrup-
ta de la calor, però, va coincidir
amb l’inici de les rebaixes, que
aquest any es van posar en mar-
xa el 28 de juny. Veient aquest es-
cenari, el Consell de Gremis ha
pronosticat un increment de ven-
des del 3% durant aquestes re-
baixes. Tot i això, l’entitat també
apunta que, encara que hi hagi
una major venda, els descomptes
privats i permanents provoquen
una menor afluència i un menor
interès general del consumidor. 

Sigui com sigui, cal tenir pre-
sent que les rebaixes representen
el 40% de les vendes anuals en al-

guns sectors i la major part de les
vendes es fan en els primers 15
dies de descomptes, tot i que
s’allarguen fins al 31 d’agost. 

És per aquest motiu que
molts comerços van decidir co-
mençar les rebaixes amb des-
comptes potents, ja que en al-
guns casos van arribar fins al
70%. Un dels objectius dels co-
merços també va ser que la gent
s’assabentés que les rebaixes co-
mençaven el 28 de juny i no l’1 de

juliol per aprofitar el darrer cap
de setmana de juny. Tot i això,
molts comerços dels districtes
més perifèrics van optar per es-
perar i començar les rebaixes l’1
de juliol. A banda, cal tenir en
compte que des de fa uns anys la
legislació estatal va acabar amb
els períodes fixats per a les cam-
panyes de descomptes, tot i que
el Govern català ha intentat
mantenir les dates marcades per
començar els descomptes.

Les rebaixes van començar el 28 de juny. Foto: ACN

Les rebaixes arriben a finals 
de juliol amb bona inèrcia

‘El comerç i les escoles’ | Inscripcions obertes
El programa ‘El comerç i les escoles’ té obertes les inscripcions des de 

principis de mes. Enguany tornarà a permetre a molts alumnes de la ciutat 
descobrir el funcionament d’alguns dels comerços de proximitat. 
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Els World Roller Games van
passar de forma fugaç pel dis-
tricte, tot i que la seva presència
va ser perquè es disputés una de
les disciplines més seguides: les
eliminatòries femenines i mas-
culines d’hoquei patins, que van
tenir el Palau Blaugrana com a
escenari. La selecció espanyola
femenina i el combinat masculí
de Portugal són els dos nous
campions del món.

Les jugadores de Ricardo Ares
van completar un gran campio-
nat per coronar-se el passat di-
umenge 14 al migdia. El combi-
nat espanyol va desfer-se de for-
ma clara de la selecció alemanya
a la ronda de quarts de final (0-
7), però tindria més problemes
per superar la semifinal contra
Itàlia (2-4). La final, doncs, seria

contra l’Argentina, i també cau-
ria del bàndol de les d’Ares (5-8).
Espanya va dominar l’enfronta-
ment en tot moment i Berta Bus-
quets, Marta González i María
Sanjurjo van acabar l’enfronta-
ment amb dos gols cadascuna.

La final masculina, jugada la
tarda del mateix dia 14, va en-
frontar Portugal (que havia eli-

minat Espanya) i l’Argentina,
dues de les seleccions amb alguns
dels millors jugadors del món. La
selecció lusa es proclamaria cam-
piona del món (1-2) després d’un
partidàs resolt a la tanda de pe-
nals. Per part portuguesa mar-
carien Gonçalo Alves i Hélder Nu-
nes, mentre que Carlos Nicolía se-
ria l’autor de l’únic gol argentí.

Les millors seleccions del món van passar pel districte. Foto: WRG

Espanya i Portugal d’hoquei
es coronen al Palau Blaugrana
» El recinte va acollir les eliminatòries dels tornejos masculí i 

femení dels World Roller Games entre els dies 11 i 14 d’aquest mes

Paula Badosa explica que va 
patir (i superar) una depressió

TENNIS4“Vaig passar per molts
moments d’ansietat, també mo-
ments de depressió, ho reconec.
Vaig estar amb especialistes per-
què m’ajudessin a sortir-ne, per-
què no tenia ganes de fer res, per-
sonalment ni professionalment”.
Aquestes són les paraules de
Paula Badosa, en un vídeo que la
jove tennista de l’RCTB admetia
que durant un temps va conviu-
re amb una depressió, però que
ja l’ha superat. 

“Havia perdut la il·lusió per
jugar a tennis, no gaudia gens
quan anava a jugar, al contrari,

sentia una pressió, una obligació
i unes pors que em prenien les ga-
nes d’entrar a la pista i competir”,
continuava la jugadora.

TRENCANT EL TABÚ
Un fet com aquest, amb un es-
portista d’elit trencant un dels ta-
bús de l’esport i parlant oberta-
ment de malalties mentals, en-
cara és poc habitual. La valentia
de Badosa l’ha portat a rebre fe-
licitacions i suport a les xarxes de
noms com el basquetbolista Àlex
Abrines o l’extennista Emilio
Sánchez Vicario.

Els sèniors del Joventut  
faran l’‘stage’ a la Cerdanya

Entre els dies 13 i 15
de setembre, els
equips de competi-
ció de bàsquet, fut-

bol sala i voleibol faran els seus
respectius stages de pretempo-
rada a les instal·lacions del Cam-
pus Cerdanya, un complex es-
portiu situat a Puigcerdà.

En aquest entorn, tots els
sèniors acabaran d’enllestir els
detalls de cara a la temporada
2019-20 de cadascuna de les se-
ves modalitats esportives, que es
posaran en marxa a finals d’a-
quest mateix setembre.

FITXATGES PER AL BÀSQUET
I és que mentre les competi-
cions estan aturades, el club
continua fent feina als despatxos
per acabar de perfilar les planti-
lles de tots els equips de cara a un
curs que ve molt exigent.

El sènior femení de bàsquet,
un dels conjunts que més s’ha
mogut durant aquest mes (en l’a-
partat de les renovacions) ja té
dues cares noves. Es tracta de la
interior Patricia Genius i de la
base Carmen Masides, proce-
dents en ambdos casos del Bas-
ket Almeda de Cornellà. 

Alastrue i Zaldúa, del Polo,
campions d’Europa sub 21

Jordi Alastrue, com a
seleccionador, i Isabel
Zaldúa, formant part
de la plantilla, són els

dos membres del Polo que s’han
proclamat campions d’Europa
sub 21 d’hoquei herba amb la se-
lecció espanyola.

El combinat espanyol va co-
ronar-se com el millor del con-
tinent diumenge passat a Va-
lència, derrotant els Països Bai-
xos en una final que va haver de

resoldre’s als shootouts (3-4),
amb una brillant actuació de
Clara Pérez sota pals. Espanyo-
les i neerlandeses havien signat
un empat a un gol al final del
temps reglamentari (amb Estel
Forte forçant la igualada amb un
gol quan només faltaven 40 se-
gons per al final), de manera que
van ser necessaris els uns contra
uns contra les porteres per de-
cidir les noves campiones d’Eu-
ropa de la categoria. 

Tennis | Un campionat sub18 a les instal·lacions de l’RCTB
Entre els dies 26 i 31 del mes que ve, les instal·lacions del Reial Club de Tennis Barcelona
seran l’escenari del primer International Tennis Tour ITF sub18. Serà una bona ocasió

per poder gaudir amb algunes de les millors raquetes de formació del moment.

Pau Arriaga
LES CORTS
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Llibres Teatre

Una de les bandes de rock més reco-
negudes als Estats Units, Pixies, ha
llançat un avançament del seu pròxim
àlbum, Beneath the Eyre, que sortirà al
setembre. El senzill que han avançat
es titulaOn Graveyard Hill, i ja demos-
tra que el nou disc estarà ple d’efectes
especials, terror, bogeria, misteri... En
resum, tot un viatge psicodèlic.

Música Pelis i sèries

Beneath the Eyre
Pixies

Bad Gyal és una de les estrelles més prometedores de
la música urbana del moment, i ho va tornar a demos-
trar clarament el 20 de juliol durant la seva actuació al
festival Sónar de Barcelona. La vilassarenca es va sentir
com a casa i va oferir un repertori que barreja dance-

hall, trap i reggaeton per fer vibrar el públic. Amb el seu
estil "del gueto", com ella mateixa el descriu, ha passat
de ser la filla de l'actor Eduard Farelo i flequera a Vilas-
sar de Mar a convertir-se en tota una icona de les me-
lodies urbanes. Actualment és tot un imant per a joves
que veneren la cultura dels carrers i grans noms de la
indústria musical. De fet, fa uns dies es va atrevir a ac-
tuar al MOMA de Nova York per mostrar la seva pecu-
liar perspectiva d'empoderament femení, basada en
una actitud provocadora i unes lletres pujades de to
que també li han valgut moltes crítiques per la seva

cosificació. Polèmiques a banda, el que està clar és que
Bad Gyal cada cop dona més motius per parlar d'ella.

B A D  G Y A LQUI ÉS?
Ser una cantant de música urbana

Ha conquerit la indústria amb dancehall, trap i reggaeton

Famosos

Actuar al festival Sónar de Barcelona
Bad Gyal va demostrar el seu bon moment de forma

Els seus seguidors afirmen estar “en xoc”
Se sorprenen pel seu ‘show’ i la comparen amb Rosalía

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Un fotògraf en majúscules
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull des del
passat 5 de juliol i fins al 12 de gener de l’any que ve la pri-
mera gran exposició retrospectiva sobre l’obra del fotògraf
barceloní Oriol Maspons. La mostra permet fer un recorre-
gut per més de quatre dècades d’intensa activitat de Mas-
pons en els camps del reportatge, el retrat, la moda i la pu-
blicitat. El fotògraf barceloní va exercir un paper clau en la
renovació del llenguatge fotogràfic a Espanya a les dèca-
des de 1950 i 1960. Primer des de l’àmbit de la fotografia

amateur i posteriorment com a fotògraf professional.

| Age of Wonders: Planetfall
Lluita, construeix, negocia i evoluciona tecnològicament en
aquest nou videojoc situat en un univers futurista i utòpic.

El director de Knoxville ens planteja un
viatge en el temps en el seu novè llarg-
metratge. La trama se situa a l’emer-
gent Hollywood de la dècada de 1960,
on un actor de televisió i el seu doble
d’escenes d’acció lluiten per guanyar-
se la vida. De forma simultània, la famí-
lia de maníacs liderada per Charles
Manson comença a assassinar gent.

Once upon a time in Hollywood
Quentin Tarantino

Aquesta comèdia àcida aprofita el sar-
casme i el cinisme per retratar la pèr-
dua d’escrúpols dins d’una família. Cri-
tica la no acceptació de les diferents
opcions de vida i de relacions sexuals i
aboca una família a les situacions més
extremes per descobrir-ne els secrets,
les misèries i la cara real de l’ànima.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Tancats
Gal Soler

Ama és mare en euskera, però també
és la tercera persona del present del
verb estimar en castellà. En aquest lli-
bre autobiogràfic, l’autor explora les
emocions al voltant de la malaltia d’un
ésser estimat, les expectatives d’una
generació i la memòria familiar. És l’o-
blit i no la felicitat el que fa totes les fa-
mílies iguals, segons l’escriptor.

Ama
José Ignacio Carnero
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DEMÀ 25 DE JULIOL
21:00 Emili Brugalla, al piano i el rapsode En-

ric Arquimbau, amb la direcció escènica de Ma-
ria Pla, interpretaran peces de Frederic Mom-
pou. / Monestir de Pedralbes.

DEMÀ 25 DE JULIOL
18:00 Demà a la tarda la plaça Comas serà l’es-

cenari d’una jornades de concerts, però tam-
bé es farà un taller de tes freds i un altre de
cuina saludable. L’activitat és gratuïta. /
Plaça Comas.

DIMARTS 3 DE SETEMBRE
19:00 El primer dimarts del mes de setembre

es posarà en marxa un curs de repàs d’anglès
que s’allargarà fins al mes de desembre. Cal
inscripció prèvia, places limitades. / Centre Cí-
vic Joan Oliver - Pere Quart.

FINS AL 26 DE JULIOL
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar 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-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar 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.

FINS AL 27 DE JULIOL
18:00 Darrera setmana de les activitats estivals

del Club FNAC Kids, amb treballs manuals i
tota mena d’activitats per als més menuts. /
FNAC l’Illa Diagonal.

FINS AL 31 DE JULIOL
17:30 Darrer dies en els quals s’obrià el pati de

l’escola Pau Romeva a les tardes perquè els
nens i les nenes tinguin un espai segur per
poder jugar. Activitat gratuïta. / Escola Pau
Romeva.

DIMARTS 30 DE JULIOL
10:00 Dimarts que ve arribaran a la seva fi les

sessions de tai-txi i txi-kung que estan em-
marcades en el cicle Activa’t als parcs. / Jar-
dins de la Maternitat.

Durant tot l’estiu continuaran en mar-
xa les propostes per conèixer el Mo-
nestir. / Museu Reial Monestir de
Santa Maria de Pedralbes.

No s’aturen les propostes 
al Monestir de Pedralbes

Tots els dies, de dimarts a diumenge

El dia 3 de setembre tornarà a posar-
se en marxa el curs Internet i Infor-
màtica iniciació, que Elsa Ramos ha co-
mençat a impartir aquest mes. / Cen-
tre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

Torna a funcionar el curs 
‘Internet i Informàtica iniciació’

Dimarts 3 de setembre a les 11:00

Demà a la nit es farà la darrera sessió
del Dijous Jazz a les Corts d’aquest es-
tiu. El cicle no tornarà a posar-se en
marxa fins al setembre. / Centre Cívic
Can Deu.

Els Dijous Jazz a les Corts
s’acomiaden fins al setembre

Demà 25 de juliol a les 21:30

Els millors tennistes sub18 del circu-
it se citaran al districte per jugar l’In-
ternational ITF. / Instal·lacions del
Reial Club de Tennis Barcelona.

Tot a punt per a l’International
ITF Sub18 de tennis a l’RCTB

Del 26 al 31 d’agost

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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