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Reportatge

No va ser un tsunami però el pas-
sat dissabte 14 de setembre es va
poder comprovar que a la ciutat
hi ha un mar de fons. Té a veure
amb la inseguretat i va ser el que
va provocar que unes 1.500 per-
sones, convocades per la plata-
forma Tsunami Veïnal, es mani-
festessin des de diferents barris
per acabar totes juntes a la plaça
Sant Jaume. “Volem una ciutat cí-
vica i segura i viure amb tran-
quil·litat”, van clamar.

La indignació va arribar a
Sant Jaume  en forma de petites
onades provinents del Poble-sec,
Hostafrancs, el Raval, Sant An-
toni, la Barceloneta, la Vila Olím-
pica, el Poblenou, Diagonal Mar,
el Besòs i el Maresme i la Verne-
da. Els manifestants es van ajun-
tar a la part baixa de la Via Laie-
tana, a l’edifici de Correus, per di-
rigir-se junts cap a l’Ajuntament.
Un cop allà, van llegir un mani-
fest que van fer arribar al govern
municipal i a la Generalitat i que
ben aviat entregaran a la delega-
ció del govern espanyol i a la Fis-
calia. “La degradació de Barcelo-
na s’ha vist incrementada com
mai en la història recent de la ciu-
tat i els veïns hem arribat al límit”,
van assegurar. 

Els manifestants es van mos-
trar molt crítics amb els episodis
de delinqüència que s’han viscut
els darrers mesos a la ciutat i que,
asseguren, han augmentat. Un
dels casos que es van denunciar va
ser el del Gòtic. Eva Vila, una veï-
na del barri, explicava des de
Sant Jaume, en declaracions re-
collides per l’ACN, que al Gòtic els
problemes amb el tràfic de dro-
gues són continus i que també pa-
teixen l’incivisme i el mal com-
portament d’alguns turistes. Per

la seva banda, Teresa Vila, des de
la Vila Olímpica, reclamava “mà
dura” amb l’incivisme.

CRIDA ALS POLÍTICS
Des de Tsunami Veïnal, però,
insisteixen que el seu objectiu no
és denunciar fets concrets que
passen en alguns barris, sinó fer

pressió perquè s’implementi un
pla integral de ciutat a tots els ba-
rris. Segons es podia llegir en el
seu comunicat, “la degradació”
viscuda l’últim any ha provocat
que molts veïns hagin “arribat al
límit” de la seva paciència. 

Sobre la responsabilitat de la
situació que denuncien, des d’a-
quest col·lectiu veïnal apunten a
l’Ajuntament però també a la
Generalitat. “Exigim a l’alcal-
dessa Colau i al conseller Buch
que implementin les actuacions
immediates, eficaces i duradores
perquè els ciutadans, el comerç
local i els visitants de la ciutat pu-
guem viure i conviure en pau i re-
vertir la situació abans que s’a-
gregui”, afirmen. En paral·lel,
també remarquen que “mes que
mai” és necessari “revisar i re-
forçar els serveis socials per arri-
bar a les causes que poden deri-
var en l’exclusió de col·lectius vul-
nerables”.

“PROBLEMA CONCRET”
L’endemà de la manifestació l’al-
caldessa Colau va assegurar que
comparteix la inquietud dels
veïns, tot i que va remarcar  que

a la ciutat “hi ha un problema con-
cret amb els furts i robatoris,
però no una crisi generalitzada”.
Segons Colau, la solució passa per

la presència de més Mossos al ca-
rrer i un canvi legislatiu. “Fa
temps que estem dient que ne-
cessitem més patrullatge pre-

ventiu i també un canvi a les lleis
per castigar la reincidència”, va
afegir l’alcaldessa. Una vegada
més, Colau va aprofitar per llan-
çar un nou dard a la Generalitat:
“Les institucions no estaven del tot
actives, però és positiu que la
Generalitat s’hagi posat les piles,
convoqui reunions, encara que
una mica tard, i anunciï que vin-
dran més de 300 Mossos”.

Amb tot, Colau surfeja, de
moment, unes onades provi-
nents dels barris perquè no te-
nen la força per ser un tsunami.
Sense anar més lluny, la FAVB
no va secundar la protesta ni se
sent còmoda, com passa amb els
comuns, amb el missatge del
Tsunami Veïnal. El cas del PSC
segurament és diferent i per
això el govern municipal mira de
fer equilibris. Caldrà veure si
els pròxims mesos les onades
creixen o la situació es calma. 

Albert Ribas
BARCELONA

“Volemviure tranquils”
» Tsunami Veïnal treu al carrer unes 1.500 persones per protestar contra la inseguretat a Barcelona

» El col·lectiu assegura que “la degradació ha crescut com mai en la història recent de la ciutat”

La manifestació va arrencar per separat des de diferents barris i va acabar unida a la plaça Sant Jaume. Foto: Estefania Escolà/ACN

MENYS ROBATORIS DE
RELLOTGES DE LUXE

4Segons dades difoses pels
Mossos d’Esquadra, aquest
estiu els robatoris de rellot-
ges de luxe s’han reduït gai-
rebé a la meitat en compa-
ració amb el juliol i l’agost
passats. En el cas dels roba-
toris amb violència d’a-
quests tipus de rellotge la
caiguda ha estat del 30%, 
i sense violència del 49%. 

L’endemà Colau  
va dir que no hi ha una
“crisi generalitzada” 
de seguretat a la ciutat
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Els semàfors

Districte
El Districte s’ha marcat com un dels ob-
jectius de la primera part del mandat re-
soldre la situació de la futura residència
d’avis de l’Arquebisbat. Tot i que el PSC
ha mogut fitxa amb rapidesa, els veïns

se segueixen oposant a l’actual projecte.  
pàgina 8

TMB
Transports Metropolitans de Barcelona

ha instal·lat una parada del bus H8 a
davant del Camp Nou, després de me-

sos de reivindicacions veïnals. Tot i
això, els veïns també demanen que la lí-
nia de bus passi per l’avinguda Madrid. 

pàgina 8

Paula Badosa
La jugadora del Reial Club de Tennis

Barcelona ocupa, des de principis d’a-
questa setmana, la 86a posició del ràn-
quing WTA, la classificació individual

mundial. És la seva millor posició d’en-
çà que va convertir-se en professional. 

pàgina 24

La lupa

per Iu Forn

Autocrítica de l’autocrítica

Abans de la Diada el debat és: “Serà un
fracàs. Baixen les inscripcions!”. Bé, algú
em pot citar un país del món on la gent
s'apunti per anar a una manifestació? I
un cop apuntada, que vagi a un punt con-
cret a fer-hi una cosa concreta?

L'endemà de la Diada el debat és: “La
mani ha punxat. L'independentisme ha
mort”. I ho afirmen mitjans de comunicació
que aquest any donen com a certes les xi-
fres de la Guàrdia Urbana de BCN que l'a-
ny passat qualificaven textu-
alment en els seus titulars de
“no ser certes”.

I els dies posteriors a la
Diada, grans reflexions sobre
cap on va l'independentisme.
Aquest any encara més per-
què d'aquí no gaire ens cau-
rà al cap la sentència on l'Estat li posarà
una xifra en anys a l'escarment. I així ar-
ribem a la paraula de moda que és “au-
tocrítica”, un concepte que inclou el de-
bat sobre la “unitat” i les queixes sobre
una “falta d'estratègia”.

Autocrítica? Molt necessària. Sempre.
Però que la faci tothom, no? Uns i altres.
Indepes i unionistes. Però resulta que l'u-
nionisme no en fa. Mai. Ni s'espera que
aquest cop en faci. I motius li'n sobren.

¿Per què els uns creuen que tenen la raó
absoluta i no es plantegen qüestionar-se
res i els altres sempre estan obligats a fla-
gel·lar-se públicament?

L'independentisme té molts motius per
reflexionar, però no són els únics. Aquí tot-
hom ha de ser honest intel·lectualment. O
és que l'unionisme no té res a dir sobre la
falta de propostes al problema polític que
té sobre la taula i que condiciona la possi-
bilitat de fer governs a Espanya? L'unio-

nisme no té cap altra resposta que la judi-
cial i aplicant les lleis a gust? Pensen en-
garjolar els 2 milions i mig de catalans par-
tidaris de la independència i als altres cen-
tenars de milers que volen votar per poder
usar la papereta del no?

Quan l'Estat va veure que l’1-O la gent
sortiria al carrer a votar, l'estratègia va ser
usar la violència. Per provocar por i que
es quedessin a casa. Ara usen la justícia
per acollonir. Als polítics i a la gent que

protesta al carrer. I això últim, que ho pre-
guntin a Tamara Carrasco, acusada de
terrorisme per manifestar-se.

A l'independentisme, políticament
desunit i socialment unit però desenga-
nyat, se li exigeix i s'autoexigeix pregun-
tar-se un cop i un altre cap on va. L'u-
nionisme, tan dividit que pot anar repe-
tint eleccions sense problemes, està to-
talment unit en dues coses bàsiques: 1/
la unitat. I només accepta dels altres par-

lar d'unitat i 2/ no plantejar-
se mai la possibilitat d'haver
comès algun error. Perquè
creuen tenir la veritat abso-
luta. I potser aquest és el
símptoma que demostra que
saben que no la tenen.

Els mateixos que qües-
tionen i menyspreen els evidents èxits dels
altres fracassen en els seus intents de fer
el mateix i els demanen autocrítica.
Home, com a postura còmoda és fantàs-
tica. I de moment, efectiva, perquè els fun-
ciona. Ara bé, normalment, a la vida qui
mai es qüestiona res és perquè té por de
fer-ho i adonar-se que ha de qüestionar-
s'ho tot si vol solucionar els problemes.

Publicat a El Nacional.cat

L’unionisme no té res a dir sobre la falta 
de propostes al problema polític que té 

sobre la taula i que li impedeix fer governs?

45 persones. 3 Eras-
mus. Primera classe en

català. Un noi de Palèn-
cia demana castellà. Ningú s'hi oposa
tret de tres alemanyes, que elles s'han
passat l'estiu estudiant català, que no
saben castellà i que abans de matri-
cular-se cal mirar l'idioma en què s'im-
parteix l'assignatura.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El projecte del #Corre-
dor5G del Mediterrani

és estratègic: parlem de
la indústria i la mobilitat del futur.
Vam presentar el primer tram d'aquest
corredor i el volíem estendre a #Occi-
tània, però el ministeri de @JosepBor-
rellF l'ha bloquejat. Ni mengen ni dei-
xen menjar.

@jordiPuignero

Por cierto, sobre el tri-
ple asesinato machis-

ta... La exmujer asesinada
será contabilizada como víctima, pero
no lo serán las otras dos mujeres ase-
sinadas porque no se han hecho los
cambios legislativos pertinentes que se
aprobaron ya hace dos años. España no
puede seguir paralizada.

Pues nada. Comienza
mi séptimo curso en

Barcelona, donde jamás
me han atracado, ni agredido por la ca-
lle. Eso sí, hace 4 días vino la policía a
desahuciarme porque no puedo pagar
un alquiler "a precio de mercado" con
mi sueldo. Pero la inseguridad son los
carteristas y manteros.

@XPerillan@Pam_Angela_@Grunge71

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord

i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès), Pau Mas-

sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas

(Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arria-

ga (Esports i Xarxes), Santi Capellera (Opinió),

Víctor Ferran i Lola Surribas Producció gràfi-

ca: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda

Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran Controller:

Mauro Favieri Distribució: Yennil Viteri, Daniel

Manuel, Andrés Meca i Wiliam Hernández.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 línialescorts.cat25 de setembre del 2019

5 | 

 



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

| 6

línialescorts.cat 25 de setembre del 2019

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.

Marcé: “Cal convertir les Corts 
en un motor de la ciutat”1

2
Neix una associació de veïns 
independentista

L’argentina Lali Espósito serà 
a la Bikini el 20 de setembre

Bartomeu reitera que l’Espai Barça 
estarà acabat el 2024

El consell de seguretat 
i prevenció es reuneix avui

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Safata d’entrada

A la Xina, s’han disposat cente-
nars de milers de càmeres per es-
piar què fan els ciutadans, com
també hi ha vigilants de barri per
qualificar bones i males pràctiques
a favor o en contra de la convivèn-
cia entre el veïnat.

Les asseguradores de vehicles
i de la casa fa anys que ho tenen es-
tablert: si no tens accidents, no
tens problemes; si en tens gaires,
t’augmenten la quota anual i, si
ets un desastre, donen de baixa la
pòlissa. En diuen Bonus i Malus.
El dilema és: qui decideix els que
són Bons o Dolents? Quins con-
ceptes es tenen en compte? Qui
controla el controlador que quali-
fica i separa els Bons dels Dolents
per premiar-los o castigar-los? En
altres temps es deia que, en morir,
Déu separava els Bons dels Do-
lents, però ara a qui li adjudiquem
aital gràcia en plena vida? Els ciu-
tadans de Hong Kong que recla-
men democràcia són Bons o Do-
lents? Qui ho decideix, el màxim
representant del govern xinès o el
president Trump? La nostra so-
cietat està entrant en un terreny
molt perillós, poden controlar el
nostre comportament social a tra-
vés dels registres del mòbil, de les
targetes bancàries, etc. No tenim
intimitat i els moviments polítics
populistes i autoritaris que estan
conquerint el poder als països eu-
ropeus no donen cap confiança en
el futur. S’ha de treballar molt per
no caure en el precipici dels rè-
gims que prediquen que ens sal-
varan del caos, fent falses prome-
ses que mai compliran. Tenim
prou experiència amb els règims
autoritaris de l’Europa de l’est i els
feixistes del centre i sud. Estem
avisats, el Gran Germà ens vigila!

Bonus, malus
per Jordi Lleal 

A les xarxes

@encampanya: Si robas o lo intentas,
como Oriol Pujol y Urdangarín, tendrás
permisos. Si te subes a un coche, como los
Jordis, que te den morcilla.

@AdaColau: La contaminació mata i li
hem de plantar cara. Presentem la Zona
de Baixes Emissions que a partir de l'1 de
gener traurà 50.000 cotxes de la ciutat.

#CotxesContaminants

@gabrielrufian: “Lo he intentado por to-
dos los medios”. Pedro Sánchez. 3 meses.
Si dice la verdad es un incompetente. Si
miente es un irresponsable.

#Eleccions10N #Urdangarín

Les millors
perles

Confirmen la mort del fill d’Osama Bin Laden en una operació
antiterrorista a la zona fronterera entre Afganistan i Pakistan.
El mateix Donald Trump va donar la notícia, i va afirmar que la

mort de Hamza Bin Laden “priva Al Qaeda de capacitat de lideratge
i de la connexió simbòlica amb el seu pare”.

Anul·len l’assalt a l’Àrea 51 després de la detenció de dos
youtubers que van entrar sense autorització a la instal·la-
ció militar. L’autor de l’esdeveniment ha decidit fer marxa

enrere per evitar “un possible desastre humanitari”. Hi havia
més de dos milions d’inscrits per entrar a la base secreta. 

Manuel Valls i Susana Gallardo protagonitzen una de les bo-
des més esperades i exclusives de l’any. Marit i muller es
van casar a Menorca envoltats de personalitats de diversos

àmbits. Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa van ser alguns dels famo-
sos que van participar en els tres dies de celebració per l’enllaç.

Un adolescent resol la desaparició d’una dona fa 27 anys.
Max Werenka estava d’excursió quan va veure un objec-
te al llac Griffin (Canadà). El noi es va llençar a l’aigua

amb una GoPro i va descobrir un Honda Accord submergit. Se-
gons la policia, era el cotxe de la desapareguda el 1992.

Roben un vàter d’or de 18 quirats valorat en 1,12 milions d’eu-
ros. Es tractava d’una obra satírica titulada ‘Amèrica’ de Mauri-
zion Cattelan. La valuosa peça era al luxós Palau de Blenheim

quan els lladres van arrencar-la de les canonades on estava
instal·lada. La policia britànica ha detingut un sospitós de 66 anys.

El cinisme de Sánchez
per Antoni Moliné

Lletges, molt lletges, les parau-
les de resposta del president
Sánchez al diputat  d’ERC al
Congrés Gabriel Rufián amb la
clara intenció de llançar tota la
porqueria possible contra Cata-
lunya, segons ell, la regió més rica
d’Espanya i, per tant, amb l’o-
bligació de ser solidària amb les
més pobres. Com és que mai es
refereix a  Euskadi i Navarra que,
aquestes sí que ho són i de llarg,
les riques de debò, mercès als
concerts econòmics que tenen
reconeguts i blindats per la Cons-
titució? Per quina raó no es pu-
blica si contribueixen a la caixa
de solidaritat i en quina propor-
ció? Això si és que alguna forma
de contribuir-hi tenen.

És evident que el senyor pre-
sident desconeix la realitat ca-
talana, on hi ha milers de famí-
lies que han de viure, pràctica-
ment, de caritat. On els menja-
dors de Càritas estan pràctica-
ment plens cada dia. On la po-
bresa energètica ofega una quan-
titat tan gran  de persones que
ens hauria d’avergonyir. On els
desnonaments ja són el pa de
cada dia... I un llarg etcètera

que no esmento per manca d’es-
pai. El senyor president es veu
que no s’ha informat amb el
seu representant del partit a Ca-
talunya, aquell personatge que va
cridar: “Pedroooooo, líbranos
del P.P.....!!!”, així com tampoc
amb la senyora delegada del
govern Teresa Cunillera. Està
clar que no se n’ha informat. O
tampoc té cap interès a fer-ho,
que és el més probable.

Mentrestant, en aquesta ter-
ra “tan rica” les obres públi-
ques, a càrrec del Ministeri de
Foment, segueixen aturades o
avancen a pas de tortuga perquè
no hi ha pressupost. Se li ha de
demanar què en fa dels més de
quinze mil milions d’euros que
marxen, cada any, cap a la hi-
senda espanyola. Potser per fi-
nançar els concerts bascos i na-
varresos? És una possibilitat.

En fi, després que no s’es-
tranyin del vuitanta per cent de
catalans que demanem un refe-
rèndum. Som un poble molt
pacient i pacífic però potser que
no estirin tant la corda, no sigui
que es trenqui, cosa que mai vol-
dríem que acabés passant.
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El serial de la futura construcció
de la residència d’avis que l’Ar-
quebisbat promou a la con-
fluència dels carrers Remei i
Galileu, on hi ha l’antic convic-
tori (Can Capellanets), no aflui-
xa. L’oposició veïnal, no a la
residència en si sinó al volum de
l’edifici , continua. Mentrestant,
el projecte es va suspendre la
setmana passada durant tres
mesos. Es va decidir durant la
comissió d’Urbanisme celebra-
da a l’Ajuntament amb l’objec-
tiu que el Districte, ara amb el
PSC al capdavant, aconsegueixi
que els veïns donin el vistiplau
a la construcció de la residència.

Els socialistes, des de la seva
arribada al Districte, s’han mar-
cat com un dels seus grans ob-
jectius de l’inici de mandat des-
encallar aquesta situació. Per
mirar d’aconseguir-ho, es van
reunir dijous passat amb repre-
sentants de la Coordinadora
d’Associacions de Veïns i Entitats
de les Corts. El PSC va traslladar
als veïns la nova oferta que l’Ar-
quebisbat ha posat al damunt la
taula en relació al disseny final
de l’edifici, que consisteix en
l’eliminació d’una planta. 

“BASTANT MALAMENT”
Diverses fonts veïnals que van
ser a la reunió expliquen a Línia
Les Corts que la trobada va
anar “bastant malament”. Els
veïns asseguren que la nova
proposta de l’Arquebisbat no-
més retalla mitja planta de l’e-

difici i no una i insisteixen en la
necessitat de garantir la pro-
tecció patrimonial de l’antic
edifici i dels jardins. 

En paral·lel, els veïns se-
gueixen insistint que “hi ha una
situació d’alegalitat” i recorden

el cas de l’edifici de La Rotonda
(Sant Gervasi), on el TSJC va
avalar el passat mes de gener
l’enderroc de l’última planta de
l’edifici, que s’havia fet pràcti-
cament tota nova. Creuen que
l’Arquebisbat està “molt enro-
cat” i demanen “obrir una co-
missió” per tractar la situació.
Tot i això, cal recordar que fa
poc la Fiscalia va desestimar

una denúncia dels veïns contra
el projecte. Aquests, però,
creuen que, administrativa-
ment, la sentència deixa les
portes obertes per seguir recla-
mant, ja que “parla de l’afecta-
ció patrimonial”.

LLUNY DE L’ACORD
Tot i que ara mateix els veïns es-
tan molt lluny d’acceptar el pro-
jecte actual, des del PSC expli-
quen que intentaran aconseguir
un acord, però admeten que “no
serà fàcil”. És per això que el Dis-
tricte té previst celebrar més
trobades en les pròximes set-
manes i remarca la voluntat de
l’Arquebisbat de “tancar un
acord” amb ells i els veïns. Els so-
cialistes també recorden que el
projecte és una residència per a
gent gran, i que per tant té “un
interès social”. Sobre la protec-
ció patrimonial de l’antic edifi-
ci i els jardins, remarquen que la
normativa ja ho contempla. 

La polèmica sobre Can Capellanets no s’acaba. Foto: Línia Les Corts

El vistiplau veïnal a la residència
d’avis del Bisbat, lluny d’arribar

» El projecte se suspèn tres mesos i el Districte vol convèncer els veïns
» La primera reunió entre les entitats i el PSC no va servir per avançar

TMB posa una parada de l’H8
a davant del Camp Nou

TRANSPORT PÚBLIC4Trans-
ports Metropolitans de Barce-
lona (TMB) ha instal·lat una
nova parada de la línia H8 a la
travessera de les Corts amb el
carrer Benavent. D’aquesta ma-
nera es trenca un tram de mig
quilòmetre, entre la Riera Blan-
ca i la Maternitat, sense parades
d’aquesta línia, cosa que havia
provocat les queixes dels veïns.

Amb aquesta nova parada,
doncs, se satisfà parcialment
les queixes que des de fa molts
mesos havien expressat alguns
veïns de la zona del Camp Nou

i que els havia dut a organitzar
diferents protestes a causa de la
reorganització que va suposar la
implementació de la xarxa or-
togonal. Les queixes eren, so-
bretot de la gent gran, ja que ha-
vien de caminar molta estona
abans de poder agafar el bus.

Tot i això, els veïns, tal com
afirma la presidenta de l’Asso-
ciació de Veïns del Camp Nou,
Anna Ramon, en declaracions
a Betevé, “on realment cal l’au-
tobús és a l’avinguda de Ma-
drid, que és on hi ha la majoria
d’habitatges”.

Polèmica pel permís per fer
un acte en record de l’1-O

ENTITATS4L’Associació de Veïns
i Veïnes Independentistes de les
Corts ha denunciat que no podrà
fer un acte de commemoració
del referèndum de l’1 d’octubre
aquest cap de setmana perquè el
Districte els ha posat moltes tra-
ves per a la seva celebració.

Des de l’entitat expliquen que
l’argument del Districte ha estat
que, amb els dos caps de setma-
na següents amb actes de la Fes-
ta Major, era millor no tenir un ter-
cer cap de setmana amb actes al
carrer. Des del Districte confirmen
aquest argument però afegeixen

que la nova entitat no està cons-
tituïda i que això genera un pro-
blema a l’hora de donar el permís.
Fonts del PSC deixen clar que no
hi ha cap motivació política da-
rrere de la decisió i ho atribueixen
a qüestions tècniques.

Des d’ERC, que va presentar
una pregunta a la regidoria per co-
nèixer els detalls de la polèmica,
expliquen que  no veuen motiva-
ció política en la decisió.

Oficialment, a l’hora del tan-
cament d’aquest diari, l’entitat
no havia rebut la confirmació de
la denegació del permís.

Albert Ribas
LES CORTS

Cultura | Cinema amb esperit de transformació 
Quatre equipaments cortsencs acolliran entre l’octubre i el desembre la projecció de diferents
documentals en el marc del cicle ‘Claqueta i Acció!, una mostra de pel·lícules del fons del Fes-

tival Internacional de Cinema de Medi Ambient que promou la cultura de la sostenibilitat. 

Els veïns creuen que
l’Arquebisbat està
“enrocat” i volen que
es creï una comissió
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L’enderroc del Mini Estadi
començarà a l’octubre

ESPAI BARÇA4El Barça ha con-
firmat que començarà a ende-
rrocar el Mini Estadi, i les ins-
tal·lacions contigües, el pròxim
mes d’octubre. 

L’enderroc es farà de forma
mecànica, i no per la voladura,  ja
que aquest sistema farà que les
molèsties que puguin patir els
veïns de la zona siguin menors
perquè l’impacte acústic es re-
dueix molts. Un altre dels avan-
tatges de la forma d’enderrocar
serà que el  80% dels materials
es podran reaprofitar.

SIS MESOS
Les obres de l’enderrocament
duraran aproximadament sis

mesos i tindran tres fases. Pri-
mer de tot s’enderrocarà el ma-
teix Mini Estadi, posteriorment
les instal·lacions de la Barça
Escola i, finalment, la passa-
rel·la que uneix el Palau i el Mini
Estadi. 

L’anunci de l’enderroc del
Mini Estadi arriba després que
el Barça confirmés el passat
mes de juliol que l’Espai Barça
estarà acabat el 2024. Fa pocs
dies el president del club, Josep
Maria Bartomeu, va dir en una
entrevista a Barça TV que la pre-
visió és que la reforma del Camp
Nou comenci l’estiu que ve, un
cop el full de ruta del projecte ja
ha quedat definit.

SEGURETAT4El Saló del Con-
sell del Districte va acollir la set-
mana passada el consell de se-
guretat i prevenció de les Corts,
que  va servir perquè el tinent
d’alcalde de Seguretat i Pre-
venció, Albert Batlle i el regidor
del districte, Xavier Marcé, pre-
sentessin les línies estratègi-
ques sobre seguretat del nou go-
vern municipal. 

Tot i que a les Corts no hi ha
una problemàtica relacionada
amb la inseguretat, com sí que
passa en altres districtes com
ara Ciutat Vella o Nou Ba-
rris –en aquest últim hi va ha-
ver protestes veïnals a princi-
pis de mes–, la sala es va om-
plir de gent. La trobada, però,
va estar marcada per la nor-
malitat, tot i que, evidentment,
es va parlar sobre l’augment del
nombre de delictes, especial-
ment els furts. 

9% MÉS DE DENÚNCIES
Durant la sessió, el sotsinspector
en Cap de Seguretat Ciutadana
dels Mossos d’Esquadra a les
Corts, Ramon León, va presen-
tar les dades de seguretat del dis-
tricte que van de l’agost de l’any
passat al juliol d’enguany. Una
de les dades més cridaneres és
l’augment del 9% del nombre de

denúncies respecte del període
2017-2018. D’altra banda, les

xifres que es van presentar tam-
bé mostren l’augment dels de-
lictes contra el patrimoni, espe-

cialment dels furts, mentre que
els robatoris amb força també
van augmentar un 7%. Per la
seva part, l’intendent de la Guàr-
dia Urbana al districte, Jordi
Verdaguer, va exposar les dades
d’infraccions administratives i
d’accidents en el mateix període,
que també van créixer.

Tot i aquest augment dels
delictes, tant Batlle com Mar-
cé van voler destacar que les
Corts és un dels districtes més
segurs de la ciutat. 

Els delictes han augmentat en els últims mesos. Foto: Districte

El consell de seguretat tracta
l’augment dels delictes

El govern municipal 
va insistir en el fet 
que les Corts és un dels
districtes més segurs
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Ja ha començat el compte enrere
per a una nova edició de la Festa
Major del districte. D’aquí a poc
més d’una setmana es donarà el
tret de sortida a l’edició 213 d’a-
questa festa històrica a la ciutat de
Barcelona. I és que el veïnat de les
Corts porta un any esperant que
torni la festa gran del districte i om-
plir carrers i places per gaudir de
més de 200 activitats. Deu dies de
festa amb propostes de tot tipus,
per a tots els públics i a tots els ba-
rris del districte. 

Com cada any, desenes d’enti-
tats membres de la Federació d’As-
sociacions i comissions de festes de
les Corts, el veïnat, els equipa-
ments culturals i esportius i el Dis-
tricte de les Corts han fet possible

que novament la Festa Major de les
Corts sigui una realitat. També els
patrocinadors de la festa: El Corte
Inglés, l'Illa Diagonal i el RACC.

La Festa Major torna amb els
clàssics de sempre. L’homenatge a
les entitats que fan anys, l’elecció
de les cortsenques d’honor, en-
guany tot dones, el matí casteller,
la trobada de gegants, les puntai-
res, el castell de focs, el concert lí-
ric, el foc i els tabals del correfoc
unitari o el pregó de Festa Major, on
enguany es donarà veu a tot un
conjunt de dones que conformen
la Taula de Dones de les Corts. I,
parlant de dones, la Festa Major es
torna a afegir a la campanya mu-
nicipal contra la violència mas-
clista per tenir una celebració sen-
se sexisme, amb un punt lila inclòs.

Aquest 2019 també es conso-
liden activitats com el Toc d’inici a
la plaça Comas, fruit de la col·la-
boració dels Diables de les Corts i

el Centre de creació La Caldera de
les Corts, que inclou un mapping
a la façana de l’Ajuntament, una
cercavila i un espectacle de foc i
llum a la plaça Concòrdia, i que
dona la benvinguda a la festa.
D’altra banda, i per quart any con-
secutiu, el districte gaudirà del
Festival d’animació Oriol Canals

amb contes, cançons, rialles i la
guerra més pacífica de totes: la de
confeti! 

A més, els Pavellons Güell i el
Monestir de Pedralbes tornen a
obrir les seves portes perquè tot el

veïnat els conegui. I enguany el
Monestir amplia el seu espai de fes-
ta amb un nou escenari a la plaça
del Monestir, que acollirà el concert
de la Banda Municipal de Barcelo-
na i la Jove Orquestra Simfònica de
les Corts (JOSC). 

Però la festa també arriba amb
novetats. La primera, la celebració
dels 10 anys del Guardià de les
Corts, la bèstia de foc que repre-
senta el drac gaudinià que vigila
l’entrada dels Pavellons Güell, i
que va sorgir de la feina conjunta
de les colles de foc i percussió pa-
narres (Diables de les Corts, Bocs de
Can Rosés, Diables i Timbalers
d’Ítaca i la Repúbli-k de l’Avern). Se-
guint amb els aniversaris, i amb
motiu dels seus 60 anys, l’agrupa-
ció coral de l’Orfeó de les Corts li-
dera un concert unitari a la parrò-
quia de Santa Maria del Remei
amb les corals del barri: la Coral Es-
cola Lavínia, la Coral Quòrum, la Co-

ral Concòrdia i la Societat Coral l’Es-
piga de les Corts. 

El comerç del territori torna a
ser un dels protagonistes de la
festa, amb dues mostres de co-
merç, fires d’artesans, activitats i ta-
llers per a tots els públics, i una ruta
de salut i bellesa.

Finalment, i com ja és tradicio-
nal, el programa de la festa inclou
activitats inclusives per afavorir la
participació de persones amb mo-
bilitat reduïda i amb diversitat fun-
cional. A més, el programa imprès
de la festa està adaptat, com en edi-
cions anteriors, a les persones amb
discapacitat visual, amb un codi in-
visible a la portada que, mitjançant
una aplicació mòbil gratuïta, en-
llaça a unes locucions que llegeixen
tota la informació.

Si vols consultar el programa
d’activitats complet, ho pots fer a
la pàgina web www.ajunta-
ment.barcelona.cat/lescorts.

Les Corts té ganes de festa
» Del 4 al 13 d’octubre, el districte s’engalanarà per celebrar més de 200 activitats 

» Desenes d’entitats i associacions participen un any més en l’organització dels actes

Redacció
LES CORTS

Quatre moments de la Festa Major de l’any passat. Fotos: Districte

La bèstia de foc del
Guardià de les Corts

celebra 10 anys

FESTA MAJOR DE LES CORTS 2019
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Amb el
suport de
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Totes les mostres de comerç d’en-
guany han tingut com a novetat una
exposició dins la nova carpa de nou
metres de l’Eix. Aquestes mostres
han estat preparades per José
María Sandoval, un gran col·leccio-
nista, de forma totalment desinte-
ressada.
Així doncs una forma de donar-li

les gràcies és dedicant-li un article
explicant el seu gran descobriment,
del qual se’n sent molt orgullós.
Tot ho va posar en marxa un

altre col·leccionista (sobretot de
postals) com ell: en Jordi Casama-
jor. En Jordi buscava postals de te-
màtica andorrana i va localitzar una
d’inèdita: el garrot del fotògraf Gui-
llem de Plandolit. Una targeta rarís-
sima que va poder comprar i
exposar com un trofeu. Aquesta
postal no figura a cap col·lecció de
postals de l’Arxiu Nacional, que
conté uns 7.000 exemplars.
Si voleu saber més podeu consul-

tar l’article, molt interessant a la web
del diari Bondia www.bondia.ad o a
l’enllaç: https://www.bondia.ad/cul-
tura/la-placa-delgarrot-cercle-tancat
Aquí és on apareix el nostre

col·laborador, José María Sandoval.
En unes vacances que va passar a
Andorra va veure l’exemplar del
diari amb la ressenya del garrot i li

va entrar el cuquet. Es va a posar a
buscar i, com diuen dels bons
col·leccionistes, va trobar el negatiu
original: una placa de vidre de 9 x12
centímetres, una troballa que li ha
valgut una segona publicació al
diari andorrà Bondia. 
Sandoval té una col·lecció d’u-

nes 30.000 postals de temàtica molt
variada: Barcelona antiga, de la I
Guerra mundial, de zoologia, de
ciutats franceses, d’alpinisme, de
balnearis i de nus, datades de finals
del segle XIX i principis del XX. I
ara, com no podia ser d’una altra
manera, d’Andorra.
En la mostra de Vallespir va pre-

sentar-nos una mostra de postals
del mateix carrer al llarg del temps,
amb gran èxit d’audiència. 
Ara, de cara a la mostra de Joan

Güell, ens sorprendrà amb una
col·lecció d’objectes vintage, coses
que, malgrat que semblen actuals,
no ho són. 
No us la podeu perdre! Perfec-

cionista com és el José, hi posarà
comentaris o ell mateix us ho expli-
carà in situ. Serà aquest dissabte a
la carpa de l’Eix situada entre Can
Bruixa i Joan Güell. 
Gràcies José María, per la teva

col·laboració i per ajudar-nos a
mantenir el sentit del temps!

Les mostres de comerç de l’eix 
s’omplen d’exhibicions de José Sandoval

Un col·leccionista de postals i objectes 
dels nostres carrers i el nostre temps
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Serà, com sempre, una mostra amb les carpes
dels botiguers al carrer oferint el millor dels seus
productes i serveis. Hi haurà les carpes dels
col·laboradors habituals i de les ONGs i les as-
sociacions que volen participar amb nosaltres:
Galgos 112, Llibre solidari, els Artistes de les
Corts i l’Associació Quatre potes de les Corts.
També tenim previst fer un dinar popular: hem

substituït la vedella rostida per unes paelles po-
pulars mixtes (de carn i de peix) i vegetarianes,
que les elaborarà un dels nostres sassociats es-
pecialitzat en aquesta mena de festes: en Toni,
de Tasta’m, que té la botiga al número 109 del
carrer de Violant d’Hongria. Ens ajudaran en les
begudes l’Anton, del Teu Moment, (situat al nú-
mero 64 del carrer Joan Güell), mentre que els
cafès i infusions les portarà el Raül, del Bar Tré-
bol, (Joan Güell, 70).
Els tiquets es poden adquirir durant la setmana

a les botigues que veieu al cartell que hi ha en
aquesta pàgina i també a les carpes de l’eix el ma-
teix dia, que se situaran una al carrer de Melcior
de Palau amb Joan Güell i l’altre al carrer Can
Bruixa, també amb Joan Güell. Compreu el tiquet,
retalleu la part que vulgueu i aneu a recollir la pae-
lla, la beguda i després el cafè. 
Com som un eix sostenible, també vendrem

ampolles d’aigua de cartró i repartirem bosses
sostenibles en un punt de sostenibilitat. Habilita-
rem una zona de taules i cadires ambientades
per la nostra sòcia de la botiga Fent Punt (al nú-
mero 46 de la Gran Via de Gran Carles, a tocar
de la travessera), on podreu menjar còmodament
i també podreu anar als nostres bars associats,
que us rebran encantats.
Tot això, com no podia ser d’una altra forma,

amenitzat amb escenaris plens d’actuacions i
música: repetim els grups musicals que tenen
grans seguidors com és Vöel, Wiwi Rock Band i
com a novetat el grup Guilty Lips de l’Escola de
Música i Dansa Farré. Com a novetat tindrem una
classe oberta de Zumba i Dmove pel Dir d’Avin-
guda Madrid i una exhibició de boxa pel Club de
Boxa Ilion. Els nostres col·laboradors seran els
habituals: Line Dance, per Manel i Carme, el
Temple Arts Martial, que oferirà una exhibició,
l’Esportiu Badrena que farà que tothom balli
Zumba, i Carme Caparrós&Swingmaniacs, que
faran exhibicions de flamenc, sevillanes, hip-hop
i una classe oberta de lindy hop.

Aquest any, però, no farem el sorteig de vals de
compra durant la Mostra, perquè està previst per al
pròxim dia 18 d’octubre. Per això recordem que
aneu comprant números del mega premi de 1.000
euros que podeu trobar a totes les botigues asso-
ciades o bé el mateix dia de la mostra a la carpa
gran de l’Eix al carrer Can Bruixa. Podreu acon-
seguir 1.000 euros en productes i/o serveis de tots
els nostres associats!

Tant amb la paella com amb el “mega premi”
volem potenciar el treball en equip i la col·labora-
ció i l’ajuda dels comerços a l’Associació. Recor-
dem que el que aconseguim recaptar amb les
dues activitats va encaminada sempre a revertir
per més actes i accions pel soci i el comerç.
Per això, us convidem a venir a una festa i una

mostra que agrupa, coneix i potencia el comerç i el
barri. Gràcies!

El 28 de setembre tenim feina: 
una mostra de Joan Güell plena d’activitats!
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Un cartell
ple de cultura

popular
DISSENY4Una proposta que barre-
ja la cultura popular, la inclusió, la di-
versitat dels tres barris i l’ambient de fes-
ta. Gegants, diables, tabalers, castellers
i en Pau Farinetes ballen i fan festa al
voltant del recinte de la Maternitat, el
centre cívic Can Deu i el Monestir de Pe-
dralbes. Aquests són els protagonistes
principals de la proposta guanyadora
del concurs de cartells d’enguany, obert
a tota la ciutadania, i que s’ha conver-
tit en la imatge promocional de la Fes-
ta Major.

Un cartell que ha estat seleccionat
d’entre les 21 propostes que es van
presentar, per un jurat format per dife-
rents entitats de la Federació de les as-
sociacions i comissions de festes de les
Corts, així com membres de la Taula de
Cultura del Districte.

L’autor del cartell és Enrique Molina,
dibuixant i periodista de 35 anys apas-
sionat de la il·lustració infantil, l’edito-
rial i el món de l’autoedició. Graduat en
Il·lustració per l’EASD Serra i Abella de
l’Hospitalet, va completar la seva for-
mació a l’Escola de la Dona de Barcelo-
na. Enguany Molina també va ser el
guanyador del concurs de cartells de la
Festa Major de la Marina, al districte de
Sants-Montjuïc.

Enguany a les Corts no hi ha un pre-
goner o pregonera, ni dos, ni tres.
Aquest any en són moltes. Moltes
dones que conformen la Taula de
Dones de les Corts, un espai de
participació de les dones del districte
del qual formen part dones a títol in-
dividual, entitats, col·lectius i partits
polítics. Es tracta d'un lloc per fer xar-
xa amb altres dones, compartir in-
quietuds, idees i experiències di-
verses i portar a terme activitats i pro-
jectes que donin resposta a les de-
mandes, els problemes i les neces-
sitats que afecten el col·lectiu de do-
nes de les Corts, a més de fer-ho vi-
sible a la resta de la ciutadania. 

La Taula té el seu origen en la
Comissió per a la Igualtat de la
Dona de les Corts, un grup de tre-
ball creat el 1991 i que va ser la lla-
vor del que després seria el Consell
per a la Igualtat de les Dones de les
Corts. Al llarg d’aquests anys, aquest
col·lectiu ha participat en activitats
i projectes molt diversos al distric-
te, com ara l’impuls del canvi de

nom del c. Masferrer a c. Dolors Mas-
ferrer i Bosch, el 2002. Algunes in-
tegrants de la Taula també han ob-
tingut el 2014 el guardó del públic
al "Premi 8 de març – Maria Aurèlia
Capmany" amb el projecte “La pla-
ceta: una àgora per a les dones”, i
han impulsat Wikidones el 2016, un
projecte que promou la visibilitza-

ció de les dones en l’edició de con-
tinguts amb perspectiva de gène-
re i feminista a la Viquipèdia, l’enci-
clopèdia lliure en català. Aquests da-
rrers anys, la Taula de Dones ha pro-
posat el nom de Montserrat Abelló
per a la nova biblioteca del distric-
te, el 2017; ha impulsat el “Cicle de
cinema Dones del món” i ha format
part del grup promotor del projec-
te del Monument a la Presó de do-
nes de les Corts, les obres del qual
actualment estan en marxa.

Pregó amb veu femenina
» Integrants de la Taula de Dones de les Corts faran el pregó d’enguany

» Aquest espai de participació de les dones del districte és transversal i molt actiu

Redacció
LES CORTS

Un teixit social viu
RECONEIXEMENT4És un
dels actes institucionals més es-
pecials de la festa. Dimecres 9
d’octubre, a partir de les 19 h, se
celebrarà al jardí del centre cívic de
Can Deu l'acte d'homenatge a les
entitats i l’elecció de les cortsen-
ques de l'any, enguany tot dones. 

En primer lloc, doncs, un mo-
ment per retre homenatge a aque-
lles entitats del districte que cele-
bren anys i agrair-los la seva tasca,
la seva constància i perseverança.
Enguany en són set: Agrupació
Barça Jugadors, Associació de veïns
Zona Universitària, L'Altre Cor Cre-
mat de Barcelona - Ajut al 4t món,
Diables de Les Corts, Associació
Discapacitat Visual Catalunya
B1+B2+B3, Fundació Privada VOL i
Amics de l'Orgue de les Corts. 

Per altra banda, les entitats de
les Corts trien cada any la perso-
na que millor representa els valors
i les tasques del teixit social dels
barris de les Corts envers el des-
envolupament i millora del terri-
tori. Les candidatures proposades
i votades per diferents entitats de
les Corts d’enguany les conformen
dones: María Reina Quirós, moni-
tora de gimnàstica; Carme Maggi,
presidenta del Grup Mou-te; Anna
Castellano, conservadora en cap
del Museu del Reial Monestir de
Santa Maria de Pedralbes; Mercè
Boada, Co-fundadora de la Fun-
dació ACE; i Reyes de la Corte, vi-
cepresidenta de l’Eix Comercial
Sants – Les Corts. El nomena-
ment es farà durant l’acte d’ho-
menatge a les entitats.

La Taula ha impulsat
la perspectiva de

gènere a la Viquipèdia

Dos moments del pregó de la Festa Major de l’any passat. Foto: Districte

FESTA MAJOR DE LES CORTS 2019
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La Festa Major de les Corts és una
festa pensada perquè tothom en
gaudeixi. Per això, tradicionalment
el programa inclou activitats in-
clusives per afavorir la participació
de persones amb mobilitat reduï-
da i amb diversitat funcional. 

Enguany, es faran rutes inclusives
pel districte, teatre accessible, la
presentació d’un receptari inclusiu,
la 12a edició del Torneig Hockey+
Sala o la 9a cursa solidària “En mar-
xa per la paràlisi cerebral”. La cursa,
com a novetat, comptarà amb la pre-

sència del gegant Normag, el primer
gegant amb discapacitat intel·lectual
de Catalunya, que estarà acompan-
yat dels grups de batucada Reper-

kutim i Paideia. A més, actes institu-
cionals com el pregó o l’homenatge
a les entitats comptaran amb serveis
d’interpretació en llengua de signes. 

D’altra banda, dimecres 9 d’oc-
tubre es presentarà el receptari in-

clusiu “Posa’t el davantal”, un pro-
jecte de l’Escola Jeroni de Moragas
amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Barcelona, en un acte que comp-
tarà amb la presència dels cuiners
Torres. Es tracta d’un llibre de re-
ceptes de lectura fàcil amb picto-
grames per a fer plats tradicionals
i receptes innovadores. 

A més, tal com és habitual, el
programa imprès de la festa està
adaptat a les persones amb dis-
capacitat visual, amb un codi in-
visible que, mitjançant l’aplicació
mòbil gratuïta WHERIS LINKS, en-
llaça a unes locucions que lle-
geixen la informació.

La inclusió, l’altra protagonista
» El programa de la festa inclou activitats inclusives per afavorir la participació de tothom

» Es faran rutes inclusives, teatre accessible i la tradicional cursa solidària, entre altres

Redacció
LES CORTS

Una guerra de papers de colo-
raines és el tret de sortida del
quart Festival d’animació Oriol Ca-
nals, organitzat per la Federació
d’Entitats i Comissions de Festa
Major de les Corts. 

El festival, que s’omple d’es-
pectacles de música, ball i rialles
per als més petits i petites, arran-
ca el pròxim diumenge 6 d’octu-
bre a les 17 h a la plaça Sòl de Baix
amb la guerra de confeti. Diven-
dres 11, a les 17 h, podreu gaudir
amb les cançons, danses i jocs mu-
sicals del ReBOOOMbori de Roger
Canals. L’endemà tindreu tota una
jornada d’actuacions, amb Visca la
festa! de Corrandes Animació a les
11.30 h, Dantuvi amb la Canalla de

Marc Dantuvi a les 13 h, Ballaruga
i pessigolles de Pep Puigdemont
a les 17 h, i Jordi Tonietti i cia a les
18 h. El festival es tancarà diu-
menge amb el Mou-te amb el
gripau del Gripau Blau, Àpali, fa-
mília! de Rah-mon Roma, i Dan-
cing Feet de Lali Begood. 

Amb aquestes activitats, adre-
çades a tots els públics, es vol re-
tre homenatge al cortsenc Oriol
Canals, que va morir en un acci-
dent el 2014. L'Oriol, músic i ani-
mador cultural, va participar ac-
tivament de la vida cultural i as-
sociativa del districte, sent, entre
d’altres, director del Casal de Jo-
ves de les Corts. 

La Federació posa a la venda
el mocador de la festa i la recap-
tació anirà destinada a l’EMMCI,
una ONG que aposta per l’educa-
ció com a eina de transformació
social i comunitària. 

Confeti i animació
infantil al quart
Festival Oriol

Canals
Redacció
LES CORTS

Imatges del Torneig Hockey+ Sala i de la cursa solidària de la Festa Major de l’any passat. Fotos: Districte

La cursa solidària
comptarà amb el
gegant Normag

L’homenatge a les
entitats o el pregó,
en llengua de signes

FESTA MAJOR DE LES CORTS 2019
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El comerç
també està de
Festa Major

COMERÇ4Com cada any, el teixit co-
mercial de les Corts està implicat en
l’organització de la festa. Tant és així, que
les diferents entitats i associacions de co-
merciants del districte han organitzat
nombroses activitats durant els 10 dies
que se celebra la Festa Major. 

S’organitzen activitats conjuntes
amb associacions, havaneres, concerts,
activitats infantils i fires d’artesania,
entre d’altres. A més, durant la festa, po-
drem gaudir de dues mostres de comerç
dijous 10 d’octubre: la del Mirall de Pe-
dralbes, per una banda, i la de l’asso-
ciació del Cor de les Corts, nascuda el
passat 2018, que celebrarà la mostra di-
jous i divendres 11 d’octubre. L’asso-
ciació Les Corts Comerç 08028, nascuda
fa dos anys, també s’ha implicat a la fes-
ta amb l’organització de diverses acti-
vitats lúdiques. 

D’altra banda, i com a gran novetat
enguany, gairebé una seixantena de co-
merços del districte participaran en la pri-
mera edició de la Ruta de la bellesa i la
salut, una iniciativa de les associacions de
comerciants del districte per donar a
conèixer el territori mitjançant la seva
oferta de salut i bellesa i, alhora, posar en
relleu el teixit comercial i de serveis de
proximitat del districte.

Un dels plats forts de les festes
majors sempre són els actes de
cultura popular. En aquest sen-
tit, i per tercer any consecutiu,
el tret de sortida de la Festa Ma-
jor de les Corts serà una unió
entre tradició i modernitat. 

Els Diables de les Corts i el
centre de creació de dansa i
arts escèniques La Caldera de
les Corts tornen a proposar el
Toc d’inici. La cita serà divendres
4 d’octubre a la plaça Comas
amb un acte que uneix el foc
dels diables, la projecció d’un
mapping sobre la façana de la
seu del Districte, la llum i la
dansa en un espectacle inno-
vador. 

Dissabte serà el moment de
ballar sota les espurnes del co-
rrefoc unitari, amb 10 colles de
diables i tabalers. Seguint amb
cultura popular, el Matí de Fes-
ta Major de diumenge reunirà
petits i grans en la plantada de
bèsties i gegants, el Seguici po-

pular, el pregó de la festa, la ba-
llada de gegants i la diada cas-
tellera, que enguany se celebra
el primer cap de setmana de
festa. 

Per als amants de l’esport, la
festa els ofereix simultànies
d’escacs, partits de futbol sala,
pàdel,  petanca, bàsquet 3x3 i

moltes altres activitats espor-
tives. 

La música també és un im-
prescindible a qualsevol festa,
i les Corts s’omplirà tota la set-
mana de melodies, concerts i
espais musicals: havaneres, sar-
danes, el tradicional concert lí-
ric de Festa Major, música clàs-
sica, orquestres, discjòqueis,
concerts corals, swing o country
conformen un còctel musical
apte per a tots els públics.

Cultura popular, ritme i esport
» El tret de sortida de la Festa Major de les Corts serà una unió entre tradició i modernitat

» El correfoc unitari, la plantada de bèsties i gegants i la diada castellera, altres protagonistes

Redacció
LES CORTS

El correfoc, un imprescindible de la Festa Major. Foto: Districte

Només Sí és Sí
CAMPANYES4Un any més,
el districte diu NO a la violència
masclista i advoca per una Festa
Major no sexista. 

Així, les Corts es torna a afe-
gir a la campanya municipal con-
tra la violència masclista amb
cartells col·locats al voltant dels
espais de festa i amb altres pro-
ductes divulgatius. També s’ins-
tal·larà un punt lila on hi haurà in-
formació i assessorament i tam-
bé acompanyament per a les
possibles víctimes d’agressions
sexistes.

Amb aquesta campanya es
vol combatre l'assetjament físic
o verbal que de vegades té lloc
durant les activitats festives, es-
pecialment a la nit. Per unes fes-
tes lliures d’agressions masclistes,

gaudim de la festa des del res-
pecte i la igualtat.

COMPTE AMB L’ALCOHOL
A més, i com cada any, els orga-
nitzadors de la Festa Major de-
manen una celebració amb res-
pecte i consciència sobre el con-
sum d’alcohol, tenint en compte
la prohibició de vendre alcohol a
menors. 

Tant al programa com en di-
verses peces de difusió al carrer,
el veïnat i els visitants es troba-
ran tota una sèrie de recomana-
cions sobre el consum d’aques-
ta beguda. En aquest sentit, tam-
bé s’ha fet una formació especí-
fica al personal que estarà a les
diferents barres de festa ate-
nent el públic.

Els Diables 
i La Caldera tornen
a fer el Toc d’inici

FESTA MAJOR DE LES CORTS 2019
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Comerç

Aprovada una proposta per
taxar el comerç electrònic

IMPOSTOS4ERC va presentar
el 17 de setembre una proposta A
la Comissió d’Economia i Hisen-
da que demana crear una taxa per
a les plataformes de comerç elec-
trònic amb l’objectiu de “garantir
la justícia tributària i així poten-
ciar el comerç de proximitat”.

Durant la comissió, el regidor
d’ERC Jordi Castellana va afirmar
que el següent pas ha de ser “cre-
ar un grup de treball perquè de-
fineixi la taxa després de parlar-
ne amb els agents implicats”.
Castellana va afegir que “el co-
merç electrònic té moltes bondats
però també externalitats negati-
ves, i competeix amb el comerç de
proximitat” i va voler remarcar
que l’objectiu d’aquesta taxa ha de

ser “garantir que tots els models
de negoci, també l’electrònic,
aportin recursos a la ciutat”. La
proposta  va tirar endavant amb
els vots favorables de la mateixa
ERC, el PSC, Barcelona En Comú
i Junts per Catalunya. Cs es va
abstenir i el PP i BCN Canvi hi van
votar en contra.

“TAXA BALLARÍN”
De fet, durant la comissió, l’actual
regidora de Comerç, Montserrat
Ballarín, es va alinear amb ERC
però també va voler presumir
d’haver proposat el mateix durant
la campanya electoral. Ballarín va
treure pit amb raó, ja que el PSC
ja va parlar de la ‘taxa Ballarín’
abans de les eleccions.

ACTIVITATS4L’Eix Sants-Les
Corts ja ho té gairebé tot a
punt per al seu primer acte de
la tardor, la Mostra comercial
de Joan Güell.

La primera cita de la tardor
que acabem d’estrenar serà
aquest dissabte. Es tracta d’u-
na trobada clàssica del comerç
cortsenc que permet als veïns
fer les primers compres de cara
a l’hivern i descobrir les prin-
cipals novetats per combatre
l’arribada del fred.

La jornada arrencarà a les
10 del matí i s’allargarà fins a

dos quarts de 10 del vespre. Tal
com és tradició, a la Mostra hi
haurà dos escenaris, el de les
Corts i el de Sants. En el cas del
primer, situat a Joan Güell

amb Can Bruixa, acollirà ac-
tuacions infantils, teatre, una
mostra de flamenc, sevillanes i
hip-hop. També hi haurà l’ac-
tuació del grup Guilty Lip, una
ballada de ‘Lindy Hop’ i el con-
cert de la Wiwi Rock Band.

Pel que fa a l’escenari sant-
senc, situat al carrer Joan Güell
amb la plaça Can Mantega,

acollirà una classe de zumba,
exhibicions d’arts marcials i
de boxa, una actuació infantil,
una sessió de ‘Line Dance’ i el
concert del grup de música
Vöel.

Durant la mostra, també hi
haurà una exposició d’electro-
domèstics i aparells ‘vintage’ i
diferents tallers.

La mostra de tardor també serveix per acomiadar l’estiu. Foto: Arxiu

Arriba la mostra de tardor 
de Sants-Les Corts a Joan Güell

Nadal | JuntsxCat demana una il·luminació potent
El grup municipal de Junts per Catalunya va aconseguir que tirés endavant, a la Comissió
d’Economia i Hisenda del 17 de setembre, una proposta que demana a l’Ajuntament que

durant la pròxima campanya de Nadal hi hagi una il·luminació nadalenca potent a la ciutat.

Serà aquest dissabte
i al llarg del dia
també hi haurà
diferents actuacions
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EsportsEsports Atletisme | La ciutat correrà per la patrona aquest diumenge
Aquest diumenge, més tard del que sol ser habitual, es disputarà la Cursa de la Mercè, 

que en aquest 2019 arriba a la seva 41a edició. La prova proposarà als atletes un recorregut
de 10 quilòmetres per alguns dels carrers i espais més emblemàtics del centre de la ciutat.

L’UBAE s’estrena a Tercera
amb una victòria a domicili

No van fallar.
L’UBAE de Jose
Luque va comen-
çar la temporada

amb un triomf per 1-4 en la seva
visita a Sant Sadurní dissabte
passat i és un dels vuit colíders del
grup 2 de Tercera Divisió.

Carlos Pedrero va trencar el
0-0 al minut 8 del matx, però no
seria fins al primer minut de la re-
presa que l’equip ampliaria el seu
avantatge. La tranquil·litat defi-
nitiva arribaria amb els gols de

Josep Macarrón i David Macián
passada la mitja hora de partit,
mentre que els locals maquilla-
rien el resultat quan faltaven
quatre minuts per al final.

Els mamuts debutaran al pa-
velló de l’Illa aquest dissabte a les
quatre de la tarda contra un re-
novat CCR Castelldefels (que
hauria d’haver pujat a Segona Di-
visió però que va renunciar per
motius econòmics), mentre que
el primer partit del mes que ve
serà a la pista del CFS Molins 99.

El sènior masculí de l’RC Polo té
marcada en vermell la data del
dissabte de la setmana que ve. El
6 d’octubre, el conjunt de Roger
Pallarols debutarà en l’EHL 2019-
20 amb l’enfrontament del KO16
de la màxima competició conti-
nental contra el Surbiton anglès. 

Si els de Pedralbes superen
l’enfrontament d’aquesta ronda
prèvia, es veuran les cares dos
dies més tard contra el vencedor
del matx entre el Saint Germain
HC i el Dinamo Kazan amb un
bitllet per al KO8, d’aquesta com-
petició, que no es jugarà fins a la
Setmana Santa del 2020.

De fet, els de Pallarols voldran
aprofitar la força que els donarà
l’afició, ja que aquests primers
partits de l’EHL es jugaran al
Pau Negre de Montjuïc. Per tal
d’assegurar-se un bon ambient,
el club ha regalat unes 300 en-
trades als jugadors de l’hoquei

base, mentre que el públic gene-
ral pot adquirir els tiquets per 12,5
euros per cada un dels tres dies
de competició.

“BON FEELING”
En aquestes setmanes prèvies al
debut, l’equip s’està preparant
amb la disputa del Campionat de
Catalunya, en el qual ha guanyat
els seus dos primers partits (per

2-3 contra el Junior i per 1-0 con-
tra el CD Terrassa).

Al marge d’aquests primers
enfrontaments, una de les estre-
lles de l’equip, Xavi Lleonart, ha
dit al portal web de l’EHL que té
“bon feeling” de cara a aquest
curs. “El calendari estarà farcit de
partits aquesta temporada, de
manera que serà important ges-
tionar bé les lesions”, ha afegit.

L’argentí Matías Rey seguirà sent un dels referents de l’equip. Foto: RCP

El Polo, a punt per al seu
debut a l’EHL 2019-20

Pau Arriaga
PEDRABLES

L’equip no va fallar en l’estrena a Sant Sadurní. Foto: UBAE
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Esports

Des d’abans-d’ahir,
Paula Badosa ocupa
la posició número 86
en el rànquing indivi-
dual mundial femení,

cosa que significa que la tennis-
ta de l’RCTB ha assolit la seva
millor classificació d’ençà que va
fer el salt al circuit professional.

La tennista de Begur torna a
viure un moment dolç sobre les
pistes després d’haver confessat
haver superat una depressió i en
el seu darrer campionat, a Corea
del Sud, va caure als quarts de fi-

nal contra la xinesa Wang Yafan
en dos sets (6-1 i 6-3). Aquest re-
sultat, però, ha estat clau perquè
Badosa escali des del seu anterior
lloc, el 88, fins al 86. La jugado-
ra de l’RCTB és una de les qua-
tre tennistes de l’estat espanyol
que figuren entre les 100 millors
del món en les competicions in-
dividuals; les altres tres són Car-
la Suárez, Garbiñe Muguruza i
Sara Sorribes.

A principis d’aquest mes, de
fet, s’ha complert un any d’ençà
que Badosa va començar a tre-
ballar amb Xavi Budó. La ten-
nista va lloar la feina del seu ac-
tual entrenador amb una piula-
da al seu perfil de Twitter on va
dir que és “la millor decisió que
he pres en la meva carrera” i va
agraïr-li haver-la recuperat “es-
portivament i com a persona”.

DAVIDOVICH DERROTA MUNAR
Per altra banda, dos dels grans
valors de la base del club (però
que ja competeixen en categoria

absoluta) van veure’s les cares el
passat diumenge 15 en la final de
l’ATP Challenger Copa Sevilla.
Alex Davidovich va demostrar
que està en el millor moment de
la seva carrera i va derrotar el seu
company de club, el balear Jau-
me Munar en una final que va
allargar-se fins als tres sets (2-6
i un doble 6-2).

Així, el malagueny aconse-
gueix el primer Challenger de la
seva carrera com a professional
i aconsegueix punts que li ser-
veixen per pujar al número 108
del rànquing ATP.

La de Begur viu un moment dolç de la seva carrera. Foto: PB

Badosa assoleix la seva millor
classificació en el top 100

Badosa és una de 
les quatre tennistes
espanyoles que estan
entre les millors del món

El Joventut s’estrena al
Pavelló de l’Illa contra el Lliçà

Ja s’ha acabat l’es-
pera. El sènior fe-
mení del Joventut
es posa en marxa en

aquesta curs 2019-20 aquest
dissabte a dos quarts de vuit del
vespre, rebent la visita del CB
Lliçà d’Amunt.

Les cortsenques, que enlla-
cen dues temporades seguides
baixant de categoria (primer
per impossibilitat de seguir com-
petint a Liga Femenina 2 i aques-
ta primavera per haver perdut la
promoció de permanència a
Copa Catalunya contra el Grup
Barna) han renovat bona part
del bloc del curs passat i han in-

corporat peces com l’escorta
Carmen Masides o Patricia Ge-
nius (totes dues del Basket Al-
meda), mentre que Laura Mar-
tínez torna a la disciplina del pri-
mer equip després d’haver aca-
bat el seu Erasmus.

VICTÒRIA AL PEPA SOLER
Com a darrera cita de preparació,
el conjunt groc va adjudicar-se el
torneig Pepa Soler, disputat du-
rant el passat cap de setmana al
Pavelló de l’Illa. L’equip va alçar
la copa després de derrotar el
SESE a la final (48-30) en un
campionat que també va tenir
una MVP groga: Maria Ripoll.

Les grogues van guanyar el Torneig Pepa Soler. Foto: JlC
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A La novel·la de Sant Jordi (Amsterdam,
2018), Màrius Serra va convertir en
protagonista l’expert en jocs Oriol Co-
mas i Coma, un personatge real. Ara,
ho ha tornat a fer a Jugar-s’hi la vida
(Amsterdam, 2019). El nou llibre de Se-
rra comença al barri del Raval i se situa
a cavall de la Barcelona actual i el Por-
tugal de la Revolució dels Clavells.

Llibres

Jugar-s’hi la vida
Màrius Serra

L’embaràs de la Júlia es complica i, en
qüestió d’una setmana, ella i la seva
parella, en Pau, hauran d’assumir la
pèrdua del seu fill. L’obra de Clàudia
Cedó, dirigida per Sergi Belbel, ha re-
but tres Premis Butaca 2019: millor text
teatral, millor direcció i millor muntat-
ge de petit format.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Una gossa en un descampat
Clàudia Cedó

El terrassenc Miki Núñez, exconcursant
d’Operación Triunfo 2018, ha estrenat el
seu primer àlbum: Amuza. Sota aquest
títol, que vol dir ‘diversió’ en esperanto,
el cantant ha agrupat 13 cançons, en-
tre les quals n’hi ha dues en català. A
més, el disc inclou el single Celébrate i
La Venda, el tema amb què va repre-
sentar Espanya al festival d’Eurovisió.  

Música

Un grup d'amics es retroba tres mesos
després que un d'ells s'hagi suïcidat i sur-
ten a la llum secrets amagats durant anys.
Litusés l’adaptació cinematogràfica que
Dani de la Orden ha fet de l’obra teatral
homònima de Marta Buchaca. El direc-
tor barceloní és conegut per pel·lícules
com Barcelona, nit d’estiuo El mejor verano
de mi vida, i per la sèrie de Netflix Élite.

Pelis i sèries

Litus
Dani de la Orden

Amuza
Miki Núñez

Swab 2019
La dotzena edició de la Fira Internacional d'Art Contempora-

ni de Barcelona se celebrarà del 26 al 29 de setembre. El
Swab 2019 aplegarà prop de 300 artistes i una seixantena de
galeries d'arreu del món a la capital catalana. El Pavelló Italià
de la Fira de Barcelona, a Montjuïc, acollirà novetats com el

‘Swab Emerging’ o el programa ‘Mèxic en femení’, però tam-
bé propostes habituals, com el ‘Swab on Paper’ o el ‘Swab

Performance’. Aquest esdeveniment va néixer l’any 2006, im-
pulsat pel col·leccionista Joaquín Díez-Cascón, amb l’objec-

tiu de fer l’art contemporani accessible a tots els públics.

La popularitat de Rosalía no ha deixat de créixer des
que el seu single Malamente va veure la llum a mitjans

del 2018. Un any i escaig més tard, dos premis Grammy
Llatins i dos MTV Video Music Awards l’avalen com una

de les artistes més importants del panorama musical
actual. Després de recórrer mig món actuant en festi-

vals de primer nivell, la cantant de Sant Esteve Sesrovi-
res ha anunciat que la gira d’El mal querer –el seu exitós
segon disc– acabarà per la porta gran a Barcelona i Ma-

drid. De fet, estava previst un concert a cada ciutat, però
Rosalía va afegir una data més a Barcelona davant l’allau
de venda d’entrades. Seran el 7 i el 8 de desembre al Pa-
lau Sant Jordi i el 10 de desembre al WiZink Center. Tot i
que la cantant va ser un dels grans noms del Primavera

Sound i del Mad Cool Festival, els concerts finals de la
gira suposen una gran novetat. Per primer cop, la cata-

lana trepitjarà dos dels escenaris més importants de
l’estat espanyol com a única protagonista.

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser una cantant d’èxit internacional

Ha guanyat recentment dos MTV Video Music Awards

Famosos

Decepció per no aconseguir entrades
Els fans lamenten que les entrades s’esgotessin en minuts

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Daymare: 1998
Inspirat en jocs de l’estil survival horror, com Resident Evil 2, el nou Daymare: 1998 combina terror i
supervivència per posar a prova els jugadors. Està disponible per a Xbox One, Play Station 4 i PC.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia

Anunciar dos concerts en solitari a Barcelona
Actuarà al Palau Sant Jordi el 7 i el 8 de desembre



Viu en línia

agenda@comunicacio21.com
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DISSABTE 5 D’OCTUBRE
20:00 Gente bien... o no serà la representació en

clau d’humor de la vida i la trajectòria pro-
fessional de Santiago Rusiñol. / Centre Cívic
Tomasa Cuevas - Les Corts.

A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE
15:30 Johanna Lozada serà la responsable del

curs trimestral de meditació que es posarà en
marxa la setmana que ve. El preu total de l’ac-
tivitat és de 49,73 euros. / Centre Cívic Josep
Maria Trias i Peitx.

DILLUNS 7 D’OCTUBRE
19:00 Carrega't d'energia: Mesures per a la mi-

llora energètica de la llar. La Fàbrica del Sol serà
el nom del taller en el qual es donaran claus
per millorar l’eficiència energètica de casa nos-
tra. / Biblioteca Montserrat Abelló.

FINS AL 30 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra Murals divins, després de la
reobertura de la capella de Sant Miquel. Pen-
sada per a la família. / Monestir de Santa Ma-
ria de Pedralbes.

A PARTIR DEL 5 D’OCTUBRE
Matí-Tarda El primer divendres del mes que ve

s’inaugurarà la mostra anomenada Vespa, una
moto que, especialment arreu d’Europa, és
molt més que un simple mitjà de transport.
/ Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

DISSABTE 5 D’OCTUBRE
11:00 Bibliolab. Samarretes pintades amb au-

tòmats Explorium serà activitat pensada per
a nenes i nens que tinguin entre 6 i 10 anys.
Entrada gratuïta, cal inscripció prèvia. / Bi-
blioteca Montserrat Abelló.

A PARTIR DEL 8 D’OCTUBRE
18:00 Fes el teu moc! serà el nom de l’activitat

que forma part del cicle Lletra petita - Tallers
de descoberta. Cal inscripció prèvia. / Biblio-
teca Montserrat Abelló.

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE
19:30 Partit de bàsquet corresponent a la pri-

mera jornada de la Primera Categoria fe-
menina entre el Joventut i el CB Lliçà d’Amunt.
/ Pavelló de l’Illa.

Desexplicats!és el nom d’una de les nar-
racions de contes de la Festa Major. En-
trada gratuïta. / Sala d'actes del Cen-
tre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

‘Desexplicats!’, un dels actes
infantils de la Festa Major
Dissabte 5 d’octubre a les 20:00

La professora Aina Mir s’encarregarà de
la càpsula de quatre sessions anome-
nada Passió per la xocolata. Cal portar
davantal i dues carmanyoles. / Centre
Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

Quatre sessions per als
fanàtics de la xocolata

A partir del 8 d’octubre a les 17:00

Carlos Maestro presenta el seu nou pro-
jecte en solitari al districte. El músic ha-
via treballat amb figures com La caja
de Pandora o Lorelei Tarón, entre al-
tres. / Sala Bikini.

Carlos Maestro presenta el 
seu treball en solitari a Bikini
Diumenge 6 d’octubre a les 21:00

Partit de futbol sala de la segona jor-
nada del grup 2 de Tercera Divisió en-
tre el les Corts UBAE i el CCR Castell-
defels. / Pavelló de l’Illa.

L’UBAE s’estrenarà a casa
rebent el CCR Castelldefels

Dissabte 28 de setembre a les 16:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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