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Reportatge

SOSTENIBILITAT4“No hi ha pla-
neta B”. Aquesta és una de les
pancartes que el passat diven-
dres 27 de setembre es van po-
der veure durant la manifestació
celebrada en el marc de la vaga
mundial pel clima. La marxa,
que va reunir unes 20.000 per-
sones al centre de la ciutat segons
la Guàrdia Urbana, va ser una de
les protestes més importants
que el moviment internacional
Fridays For Future ha fet fins al
dia d’avui.
La majoria de cares que es

van poder veure des d’un primer
moment als Jardinets de Grà-
cia –el lloc escollit per arrencar
la marxa– eren majoritàriament
joves, tot i que també hi havia
gent més gran i famílies amb
nens. Enmig d’un ambient to-
talment festiu, els manifestants
van lluir diferents pancartes, al-

gunes amb missatges molt ori-
ginals, i van corejar diferents
consignes. “El meu futur és a les
vostres mans” o “Què volem?
Justícia climàtica. Quan la vo-
lem? Ja” van ser alguns dels
missatges que es van enviar. 

XERRADES I CONCERTS
La marxa, després que la capça-
lera s’hagués d’avançar des dels
Jardinets de Gràcia fins al passeig
de Gràcia per la quantitat de gent
concentrada, es va acabar a la pla-
ça Catalunya, on es van fer dife-
rents intervencions i concerts.
Des de l’organització van voler re-
marcar el perfil “internaciona-
lista” de la reivindicació, cosa
que va fer que parlessin repre-
sentants de col·lectius migrants
que van tractar qüestions com la
desforestació al Brasil o la pro-
blemàtica dels refugiats climàtics. 

En paral·lel, la marxa també
va tenir el suport de 300 orga-
nitzacions i entitats d’arreu de Ca-
talunya, que s’han adherit al ma-
nifest per la vaga mundial del cli-
ma. En aquest text, Fridays For
Future Barcelona avisa que la hu-
manitat “mai no s’ha enfrontat”
al repte que implica l’actual emer-
gència climàtica, la qual consi-
deren que és “innegable”. 
Des d’aquesta entitat creuen

que la situació actual “és conse-
qüència directa del nostre siste-
ma extractivista i consumista,
que prioritza el benefici econò-
mic a mantenir la vida”, al ma-
teix temps que denuncien que
“se’ns ha fet creure que el dete-
riorament ambiental és l’inevi-
table preu a pagar per poder viu-
re en societats del benestar”. El
repte és majúscul però l’ambició
de Fridays For Future també.

Objectiu: salvar el planeta
» Fridays For Future reuneix 20.000 persones al centre de la ciutat contra el canvi climàtic

» L’entitat juvenil creu que l’emergència climàtica és el repte més gran que encara la humanitat

Els manifestants van lluir diferents pancartes per denunciar el canvi climàtic. Foto: Eduardo Corria

POLÍTICA4Fridays For Fu-
ture Barcelona es va reunir,
juntament amb portaveus
d’altres associacions ecolo-
gistes, amb l’alcaldessa Ada
Colau el mateix 27 de setem-
bre al migdia, just abans de la
manifestació.
El portaveu de l’entitat,

Guillermo Chirino, va asse-
gurar el mateix dia al vespre, al
3 24, que la manifestació ha-
via anat millor que la trobada
amb l’alcaldessa. “L’Ajunta-
ment ens dona suport i diu que
estan en la mateixa línia que
nosaltres, però a l’hora de con-
cretar mesures amb una data

determinada no són capaços
de donar-nos solucions”, va
afirmar Chirino. 
Com a exemple d’aquesta

manca de solucions, el porta-
veu de Fridays For Future
Barcelona va parlar del peat-
ge anticontaminació, que l’en-
titat considera que és urgent
i que la ciutat no té. Sobre la
Zona de Baixes Emissions va
criticar que “no reduirà un
40% o 50% les emissions con-
taminants, que és el que re-
comana l’OMS, i tampoc  té
una perspectiva progressista
perquè discriminarà la gent de
classe treballadora”. 

Fridays For Future 
demana més ambició a Colau
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Els semàfors

CUP
La CUP va organitzar a finals de setem-
bre una marxa per reclamar que la caser-
na del Bruc passi a mans municipals per
tal que s’hi facin equipaments. Junts per
Catalunya també ha fet recentment una

petició que va en la mateixa línia. 
pàgina 6

Inés Arrimadas
La número 2 de Ciutadans va assegurar

el passat cap de setmana des de les
Corts que van presentar la moció de

censura contra el president Torra, que
va fracassar, perquè “fins ara no havíem

tingut goma 2 en el debat polític”. 
pàgina 7

Joventut
L’inici de la temporada està sent força

positiu per al conjunt groc, que ha acon-
seguit guanyar en les dues primeres jor-
nades de la Primera Categoria. L’equip
és un dels clars favorits del seu grup per
lluitar per l’ascens a Copa Catalunya. 

pàgina 12
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La lupa

per @Modernetdemerda

L’esquerra de pergamí

Això que diré ara no és nou. De fet, és
més vell que anar a peu. Però, després
de la setmana que hem passat, em ve de
gust tornar-ho a recordar en aquesta tri-
buneta, perquè és una de les coses gros-
ses d'aquest petit país nostre. No ens és
exclusiva, té un caire força universal,
però sí que és veritat que a Catalunya flo-
reix amb especial alegria.
Seré breu: hi ha una falsa esquerra ca-

talana que el dia que el feixisme t'afuse-
lli t'estarà recitant els teus errors mentre
caus desplomat a terra. Tots
els errors. Un per un. Apun-
tats en una llarga llista, alguns
subratllats. Bona part d'ells,
certs. El teu cos començarà la
greu davallada, com un sac,
precipitant-se penosament,
i ells estaran allà, ben a prop
teu -encara que de sobte deixaràs de veu-
re'ls i sentir-los-, amb el pergamí desple-
gat i els greuges sortint-los ordenadament
de la boca. Com si a ells no els hagués afu-
sellat anys enrere aquell mateix feixisme.
En allò et vas equivocar, en allò al-

tre déu-n'hi-do també, allà vas provocar
massa, el que vas fer aquell dia era in-
necessari, en això no tenies raó, aquí et
vas passar, amb aquell tema vas anar
massa lluny...

Ells aniran dient, seran precisos, no
es deixaran res per apuntar, utilitzaran
el to condescendent que hom necessi-
ta davant la mort més cruel, i men-
trestant tu ja tindràs la bala mirant-te
als ulls, a punt per esberlar-te els drets
i les llibertats que et quedaven. Sem-
blava que hi havia una certa sintonia en-
tre tu i aquesta esquerra, i efectivament
hi era, però potser al final vas excedir-
te a l'hora de forçar la màquina senti-
mental. No calia. Que no ho veies, que

no calia? Vas amenaçar massa la inte-
gritat territorial, vas esquinçar tot el que
tants anys d'obediència havien teixit
amb manya, i ara t'has de veure en
aquest mur amb la mort als llavis i jo,
amb neguit al cor, m'he de veure re-
cordant-te tots els errors, per impru-
dent, per burro, per convergent, radi-
cal, les línies vermelles, la convivència,
ni bons ni dolents, sisiset.
Ho sabem tots, també ells. Són na-

cionalisme espanyol disfressat de pro-
gressisme. Disfressat eficientment de
progressisme en èpoques de calma i
bonança. I solen alliberar-se de dis-
fresses absurdes quan arriba el mo-
ment de la veritat, quan hi ha un cai-
xa o faixa que posa en dubte la seva
pertinença al col·lectiu patri. En defi-
nitiva, quan el que està en perill és Es-
panya. Perfectament legítim, comple-
tament comprensible, terriblement
fraudulent.

Fa tota la impressió que
l'Estat i tot el seu seguici es-
tan disposats a arribar on
calgui en aquesta nova ri-
uada repressiva, cada dia
que passa ho anem veient
una mica més. I fa també
tota la impressió que hau-

rem de combatre aquesta riuada en so-
litud, amb el suport de ben poca gent
aliena a l'independentisme. De fet,
avui ja podem intuir amb garanties que
la companyia només tornarà quan
quedem palplantats davant del mur.
Llavors sí, llavors tornaran a ser allà. No
se separaran de nosaltres. Puntuals.
Convençuts. Perfectament reconeixi-
bles, amb el pergamí a la mà i la con-
descendència a la boca.

Hi ha una falsa esquerra catalana que el dia
que el feixisme t'afuselli t'estarà recitant els
teus errors mentre caus desplomat a terra

Ruego a Rivera que no
utilice el atentado de

Hipercor para atacar a
los adversarios políticos. Le recuerdo
que hace dos años de los atentados del
17-A y ni él ni nadie de Cs ha pregun-
tado en UAVAT por el estado de las más
de 200 víctimas. Por favor, sea respe-
tuoso con el dolor ajeno. No lo utilice.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El eje que lleva dos
años operando en la

política española es es-
tabilidad vs. conflicto, certezas vs.
aventuras. Y quien no se entere y no se
coloque bien en ese eje no va a salir en
la foto. El PSOE lo promueve hace rato
y el PP lo ha cogido ahora. A otros les
está costando más.

@apuente

Molts estudiants no sa-
ben que els professors

associats no cobrem les
hores de preparació, tutories o cor-
recció de treballs i exàmens. Un temps
invertit amb entusiasme quan t’agra-
da molt la docència. Un temps que no
destines a altres feines remunerades a
l’exterior.

Iván Espinosa de los
Monteros y Rocío Mo-

nasterio de VOX llevan 5
años viviendo ilegalmente en su man-
sión de 3 millones de euros. Hoy han
evitado la clausura de la vivienda,
mientras a 20 kilómetros han desahu-
ciado en Madrid a Israel y Luisa con una
niña de 7 años y un bebé de 9 meses.

@FonsiLoaiza@yeyaboya@robmanrique
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Les Corts

REIVINDICACIÓ4La CUP de les
Corts va organitzar el passat 29 de
setembre una marxa reivindica-
tiva per reclamar que les instal·la-
cions de la caserna del Bruc, si-
tuada a l’avinguda de l’Exèrcit del
barri de Pedralbes, es “desmili-
taritzin” i passin a ser un espai per
a la ciutadania on es facin equi-
paments municipals.
La caminada festiva organit-

zada per la CUP, que va sortir des
del memorial de l’antiga presó de
dones de les Corts, havia d’acabar
a la caserna però finalment no va
ser possible, ja que un centenar de
persones, convocades pel col·lec-
tiu Tabàrnia, es van concentrar
davant del recinte militar per do-
nar el seu suport a l’exèrcit. 
Tot plegat va fer que els Mos-

sos d’Esquadra escortessin les
dues manifestacions i la CUP,
per evitar possibles incidents, va
acabar la seva marxa al Palau
Reial. Allà, l’exdiputada cupaire
Gabriella Serra va prendre la pa-

raula per reclamar que les Corts
sigui un districte sense la pre-
sència de l’exèrcit.

PROPOSICÓ DE JXCAT
D’altra banda, el grup municipal
de Junts per Catalunya ha pre-
sentat una proposició per al prò-
xim Consell Plenari del Districte
on insta l’Ajuntament a negociar
amb l’Estat per “avaluar les pos-
sibles alternatives per traslladar

les unitats de la caserna del Bruc
i el seu traspàs, a un preu simbò-
lic, a l’Ajuntament”. Des de Junts
per Catalunya consideren que la
caserna ha deixat de tenir utilitat
i reclamen que, en una zona en-
voltada de seus universitàries, es
podria dedicar l’edifici a habitat-
ges per a universitaris i investi-
gadors, equipaments relacionats
amb la universitat i a d’altres per
al barri de Pedralbes i la ciutat.

Una imatge de la protesta de la CUP del 29 de setembre. Foto: CUP les Corts

Reclamen que la caserna del
Bruc passi a mans municipals

» La CUP organitza una marxa per reclamar la “desmilitarització” del
districte i JxCat vol que l’edifici sigui per a equipaments universitaris

Queixes per la retirada del llaç
groc de la seu del Districte

POLÍTICA4La decisió del PSC
de retirar, el passat 25 de se-
tembre, el llaç groc que hi havia
al balcó de la seu del Districte va
provocar les queixes d’ERC,
JxCAT i la CUP. 
El regidor republicà Jordi

Castellana va afirmar que la de-
cisió s’hauria d’haver pres “en-
tre totes les forces polítiques”.
Les paraules de Castellana van
arribar després que el regidor
Xavier Marcé expliqués que l’ú-
nic objectiu de la decisió era

complir el que marca la llei elec-
toral, ja que des del dia abans es-
tava en vigor el reglament que
estableix que als edificis públics
no hi pot haver símbols parti-
distes en períodes electorals. La
decisió del PSC va ser aplaudida
i celebrada per Cs.
D’altra banda,  tres dies més

tard el CDR de les Corts va fer di-
ferents pintades a la seu del
Districte amb la paraula “lliber-
tat” i amb llaços grocs per pro-
testar contra la retirada del llaç.

ESPAI BARÇA4El Barça té des de
principis d’aquest octubre la lli-
cència d’obres per enderrocar el
Miniestadi.
Així doncs, les primeres tas-

ques perquè aquest estadi inau-
gurat el 1982 passi a la història  ja
estan en marxa. L’enderroc s’anirà
fent de forma mecànica, i no per
voladura, ja que amb aquest sis-
tema les molèsties que puguin pa-
tir els veïns de la zona seran me-
nors, ja que l’impacte acústic es re-
dueix molt. Un altre dels avan-

tatges de la forma d’enderrocar
serà que el 80% dels materials es
podran reaprofitar.
Les obres duraran mig any i

tindran tres fases. Primer de tot
s’enderrocarà el mateix Minies-
tadi, posteriorment les instal·la-
cions de la Barça Escola i, final-
ment, la passarel·la que uneix el
Palau i el Miniestadi.
El projecte de l’Espai Barça,

doncs, fa un pas endavant però l’o-
posició veïnal no desapareix. Veïns
i entitats fa temps que denuncien

que el projecte només beneficia-
rà el club i consideren que es
tracta d’un cas “d’urbanisme tò-
xic”. De fet, l’any passat la FAVB,
i també la CUP, van presentar dos
recursos judicials contra el pro-
jecte. La FAVB considera que el
projecte no compleix la llei d’Ur-
banisme, ja que consideren que l’a-
cord signat entre el club i l’Ajun-
tament no contempla l’obligació de
compensar amb espais verds la
transformació de sòls qualificats
d’equipaments esportius. 

Pintades de protesta després de la retirada del llaç. Foto: CDR les Corts

El Miniestadi ja pot anar a terra

Successos | Atac ultra a una botiga de queviures
Un grup d’ultres que diumenge eren a l’exterior del Camp Nou abans del partit entre el

Barça i el Sevilla van assaltar una botiga de queviures regentada per un home pakistanès.
L’home i el seu fill de dos anys van haver de ser atesos a l’hospital per diverses ferides. 
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Arrimadas, escridassada
durant la diada castellera

POLÍTICA4El primer cap de
setmana de la Festa Major de les
Corts també va deixar la pre-
sència de la portaveu de Ciuta-
dans al Congrés, Inés Arrimadas,
al balcó de la seu del Districte du-
rant la diada castellera. 
Arrimadas, que fins fa no

gaire vivia a les Corts, va ser re-
buda per la gran majoria de gent
que omplia la plaça Comas amb
una forta xiulada i crits de “fora”
i “llibertat presos polítics”. Men-
trestant ella anava conversant
amb la regidora de Ciutadans a
l’Ajuntament Luz Guilarte.
Posteriorment Arrimadas va

fer declaracions sobre la moció
de censura que dilluns es va vo-
tar al Parlament contra el presi-
dent de la Generalitat Quim To-

rra i que no va tirar endavant.
D’altra banda, també va fer re-
ferència a les eleccions del 10-N
i va obrir la porta, com va fer Ri-
vera, a “un gran acord nacional”.
Tot i això, va insistir que aquest
escenari només es produirà “si
els números no donessin”, dei-
xant clar que la seva primera op-
ció continua sent un govern con-
junt amb el PP. 
Per últim, va remarcar que els

resultats del PSOE són impor-
tants perquè repercutiran en la
seva actitud. “Si pateixen una
patacada electoral i no tenen el re-
sultat que esperen és més fàcil
que rectifiquin, mentre que, si
treuen un gran resultat, seguiran
el camí de pactar amb Puigde-
mont a la Diputació”, va detallar.

CELEBRACIÓ4Les Corts està de
Festa Major des de divendres
passat i ho seguirà estant fins
aquest diumenge. 
Un any més els veïns i veïnes

del barri estan gaudint d’una ce-
lebració que té un programa far-
cit d’actes per a tots els públics. Un
dels actes més destacats que s’han
fet fins al dia d’avui va ser el
mappingprojectat a la façana de
la seu del Districte, emmarcat
en l’anomenat Toc d’Inici, que
també va incloure la cercavila
d’inici de la Festa Major i l’es-
pectacle de foc i llum. 
Durant el primer cap de set-

mana la gent també va poder
gaudir del correfoc, que enguany
servia per celebrar els 10 anys del
Guardià de les Corts. L’acte va co-
mençar amb la tabalada, va se-
guir amb el ball de diables i des-

prés va arribar el torn del corre-
foc, que va deixar pas a la cre-
mada final i a la revetlla de Foc
Panarra. L’endemà, diumenge,

va arrencar amb la plantada de
bèsties i gegants i el seguici po-
pular, mentre que a les 12 del
migdia va arribar el torn del
pregó, que va anar a càrrec de la
Taula de Dones de les Corts. Tot
seguit va arribar l’hora del ball de
gegants i bèsties i la diada caste-
llera, on van participar els cas-
tellers de Barcelona, els de Sants,
els de la Vila de Gràcia i els de Sa-
badell. El mateix dia a la tarda va
arribar un dels grans moments
per als més petits amb la guerra
de confeti, un espectacle d’ani-
mació de la Tresca i la Verdesca
emmarcat en el Festival d’Ani-
mació Oriol Canals.

MÚSICA I ÀPATS POPULARS
El tram final de la Festa Major es
viurà aquest cap de setmana. Di-
vendres el protagonisme serà per
a la música i els àpats populars.
Un dels concerts més destacats
serà el de Gramophones All Star
Band a la plaça Concòrdia. Dis-
sabte, entre d’altres, seguiran els
actes del Festival d’Animació
Oriol Canals  i també es farà el
concurs de paelles, la ballada de
sardanes i diferents sopars i con-
certs. Per últim, diumenge arri-
barà l’hora d’acomiadar-se de la
Festa Major amb un dia farcit
d’actes que tindrà el castell de focs
com a punt final.

La Festa Major s’acabarà aquest diumenge. Foto: Districte

La Festa Major de les Corts
encara la seva recta final

El darrer cap de
setmana de la festa
estarà ple de concerts 
i cultura popular

Arrimadas, diumenge, a les Corts. Foto: ACN
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Pere Aragonès
Vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

“L’independentisme ha de ser 
majoritari a l’àrea metropolitana”

L’àrea metropolitana és un
territori complicat per a l’in-
dependentisme, tot i que

els resultats d’ERC dels últims
anys han anat a més. S’ha d’as-
sumir que per fer més forat en
aquesta zona calen anys de feina
i que la majoria social per a la in-
dependència va per llarg?
A la part del país on es concentra
la major part de la població, l’àrea
metropolitana, l’independentisme
hi ha de ser present i ha de ser ma-
joritari. Els bons resultats d’Es-
querra certifiquen que anem pel
bon camí. Nosaltres no volem un
país independent per canviar de
bandera o pel que posa al DNI,
sinó per donar més drets i oportu-
nitats a tothom per aconseguir
més llibertat col·lectiva. Si fos per
mi, la independència ja la tindríem
des de fa 20 anys, però cal anar
aconseguint consensos socials i
nosaltres treballem perquè arribin
com més aviat millor. 

Els progressos es van fent, però
no al ritme que algun sector de
l’independentisme voldria. Pot-

ser s’ha de deixar clar que re-
quereixen més temps.
El debat que ha de fer l’indepen-
dentisme no ha de girar entorn de
què ens agradaria que passés, sinó
de què hem de fer perquè passi el
que volem. I el que hem de fer és
seguir plantejant l’independen-
tisme com un projecte obert. ERC
ho fa i per això hem estat segona
força a l’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs o Cornellà, per exemple.

La sentència del procés és a tocar.
Vostè segueix apostant per un
govern de concentració en lloc
d’unes possibles eleccions antici-
pades?
Jo aposto per la via que ens faci
més forts per poder gestionar una
sentència que, si és condemnatò-
ria, generarà una situació de molta

complexitat política. Crec que la
millor manera d’encarar-ho és un
govern compartit, però si no és
possible, poden fer-se aliances
parlamentàries, feina municipal
compartida... El més important no
és l’instrument, sinó fer-nos més
forts per posar damunt la taula
una solució política. 

Baixant al territori, els alcaldes i
alcaldesses no independentistes
de l’àrea metropolitana s’han
queixat durant els últims anys
que el procés ha afectat la gestió
del dia a dia dels seus ajunta-
ments. Entén que hi hagi aquest
malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha
consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinan-
çament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupos-
tària, que finança un 30% dels in-
gressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconci-
liat amb una majoria de Catalu-
nya, però ha tornat a convocar

eleccions. En aquest sentit, la ir-
responsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

Per tant, tornant al paper de la
Generalitat, creu que la gestió
dels últims anys a l’àrea metro-
politana ha estat bona.
Tot es pot millorar, i voldríem tenir
tots els recursos d’un Estat per fer-ho
millor. Hem sortit d’una crisi econò-
mica amb una situació de precarie-
tat per a una part molt important de
la població. Quan proposem un sa-
lari mínim de referència català, per
exemple, és perquè el de l’Estat es-
panyol no ens serveix.

Últimament, a l’àrea metropoli-
tana i també al Parlament, hem
vist protestes contra el projecte
de llei de contractes de serveis

a les persones, la Llei Aragonès.
Hi ha entitats que denuncien
que privatitzarà serveis públics.
Sembla que de moment no està
aconseguint el consens neces-
sari per tirar-la endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actu-
alment les filials de l’ÍBEX-35 van
a rebentar preus i se’ns estan po-
sant a gestionar menjadors esco-
lars, ludoteques... Serveis que des
del tercer sector s’havien gestio-
nat els darrers anys. Necessitem
que els ajuntaments puguin in-
troduir altres criteris en la con-
tractació pública. Si aquesta llei
no s’aprova, empreses com ACS,
que s’han especialitzat en con-
tractació pública, ens les troba-
rem fins i tot al llit. Crec que les
crítiques no estan fonamentades
i no aprovar-la seria un error.

I com s’explica l’oposició que ha
generat, per tant?
Crec que hi ha un prejudici ideo-
lògic i no hi ha hagut una lectura
del contingut de la llei. Cap grup
va presentar una esmena a la to-
talitat de rebuig a aquesta pro-
posta quan la vam entrar al
Parlament. La CUP la critica però
no ha presentat cap esmena. La
llei no privatitza, protegeix.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“Hem de fer-nos
més forts per
posar damunt 
la taula una
solució política”

“Crec que hi ha
un prejudici
ideològic en les
crítiques a la
Llei Aragonès”

Entrevista
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–S’està sent prou valent per
combatre la contaminació?

–Vam aprovar una llei del
canvi climàtic que el PP va
impugnar al Constitucional.

–Hi ha decisions que es poden
impulsar malgrat això, no?

–Bé, la xarxa ferroviària s’ha
d’actualitzar. I el responsable
n’és l’Estat.

– Les entitats demanen un 
peatge al trànsit. Com ho veu?

–No serviria de res posar 
barreres al trànsit rodat si no
tenim un bon transport públic.

Parlem de Barcelona. Fins a quin
punt el preocupa que un dels
grans temes de debat a la capi-
tal del país sigui el de la insegu-
retat?
La seguretat de Barcelona en ter-
mes generals és bona. És una ciu-
tat molt internacionalitzada, per
la part bona i la dolenta, que juga
en una lliga mundial i on es fan
activitats de tota mena. En alguns
moments poden haver-hi puntes
de sensacions d’inseguretat i ho
hem de combatre. Nosaltres tre-
ballem perquè hi hagi més efec-
tius de policia. 

L’alcaldessa Ada Colau culpa la
Generalitat de la manca d’a-
gents. 
Bé, anem als fets. Nosaltres hem
aprovat recentment la convocatò-
ria de 750 noves places de Mossos
d’Esquadra. En els darrers anys
l’Estat ha limitat el nombre de fun-
cionaris i ara, fent un esforç, hem
fet aquesta convocatòria. De fet,
anteriorment ja en vam fer una
altra de 500 agents. El nostre com-
promís és clar. Però la seguretat
també és un model de ciutat on es
combatin les desigualtats, on l’es-
pai públic transmeti seguretat als
veïns i veïnes... I també hem de
posar deures al poder judicial, ja
que en molts casos no ha actuat
com ens hauria agradat, per ex-
emple en la reincidència.

Pel que fa a l’habitatge, el Govern
va veure com el Parlament li tom-
bava un decret llei per regular els
preus del lloguer. La solució passa
pel control dels preus?
Un increment continuat dels llo-
guers com el que hi ha fa que s’ex-
clogui molta i molta gent del dret
a l’habitatge. És evident que fan
falta mecanismes de control dels
preus, alguns a través de la ma-
teixa llei. Per exemple, limitar els in-
crements abusius, que era el que
pretenia la proposta de decret llei.
En paral·lel, necessitem una bossa
d’habitatge de lloguer prou gran
en el mercat que faci que els preus
no augmentin tant.

Però en una ciutat amb més de-
manda que oferta d’habitatge,
una regulació no podria posar
traves al creixement de l’oferta?
Amb l’oferta existent hi ha uns in-
crements continuats dels preus
que fan que sigui raonable establir
un control. I perquè hi hagi més
habitatge de lloguer també hi ha
d’haver un impuls públic. Des de
l’Institut Català de Finances hem
impulsat una línia de 250 milions
d’euros per finançar promocions
immobiliàries destinades al lloguer
social. Sigui com sigui, a Barcelona
i a l’àrea metropolitana també hi
ha un problema de sol disponible

i, per això, del parc existent cal des-
tinar-ne una part al lloguer.

Un altre dels grans debats a la
ciutat és el del turisme. Creu
que Barcelona és massa depen-
dent d’aquest sector?
El turisme ha crescut a totes les
ciutats turístiques en els darrers
anys. Avui Barcelona és la princi-
pal destinació turística de Catalu-
nya, quan fa 20 anys no era així. I
el que hem d’aconseguir és que el
turisme creixi en qualitat i no en
quantitat.

Com es fa això?
La manera de fer-ho, per exemple,
és a través de la taxa turística que
es va crear el 2012 i que el 2014 es
va modificar per destinar-la a la mi-
llora de les infraestructures turísti-
ques. Es tracta d’un impost que
serveix per redistribuir les rendes
del turisme i limitar-ne les externa-
litats. I, d’altra banda, hi ha un con-
junt d’oferta que hem de regular
molt millor, com són els aparta-
ments i les habitacions comparti-
des. Des del Parlament ja ho estem
fent i ho seguirem fent.

Una altra qüestió que preocupa
és la de la contaminació. Ara
s’impulsarà la Zona de Baixes
Emissions, però les entitats de-
manen mesures més dràstiques,
com ara un peatge. S’està sent
prou valent per intentar solucio-
nar una realitat que ja és de crisi
climàtica?
De fet, davant la crisi climàtica, el
Parlament va aprovar una llei del
canvi climàtic que va ser impug-
nada pel govern del PP al Tribunal
Constitucional. I el govern del
PSOE, el del mateix Pedro Sánchez
que se’n va a la cimera del clima de
l’ONU a donar lliçons a tot el món,
ha mantingut aquest recurs que
ha acabat anul·lant alguns articles
importants. Amb tot, en aquest
àmbit hi ha una hipocresia del
PSOE. La mateixa hipocresia que
significa mantenir una execució de
les inversions a la xarxa de trans-
port públic que fa que un de cada
tres euros pressupostats no es
gasti. Del 2015 al 2018, les inver-
sions de l’Estat a Catalunya, que fo-
namentalment són a Rodalies, no
s’acaben executant.

Hi ha decisions que es poden im-
pulsar malgrat aquest escenari
que descriu.
Però no serviria de res posar bar-
reres al trànsit rodat si no tenim
una bona alternativa de transport
públic. Perquè aleshores qui aca-
baria pagant el preu en termes
socials i econòmics del canvi cli-
màtic seria la gent treballadora i
els autònoms que es desplacen
cada dia. Per tant, necessitem me-
sures per reduir el nombre de cot-
xes que entren a la ciutat, però...

... Mesures que s’han d’aplicar
amb urgència.
Sí, però tenim unes infraestructu-
res ferroviàries que s’han d’actua-
litzar. I hem d’exigir-ho a qui n’és
responsable. A qui ho pressu-
posta i no ho executa, que és l’Es-
tat. I els diré més. L’Estat no deixa
a la Generalitat i als ajuntaments
poder fer dèficit per destinar-lo a
infraestructures. L’any que ve la
Generalitat ha de fer dèficit zero.
Per tant, la nostra capacitat d’in-
versió, que ha d’anar a infraes-
tructures de transport públic per
combatre la contaminació, es re-
dueix molt. I a Barcelona també hi
ha la qüestió dels creuers, ja que
la ciutat és un punt d’atracció
mundial d’aquest sector i una de
les estacions més importants de
la Mediterrània.

Exacte. I, per cert, contaminen
molt. 
Tenen una part positiva, perquè
atrauen turisme de qualitat i no
tant de quantitat. Però també hi ha
la part negativa, sí, amb uns índexs
de contaminació importants. Per
això el Port impulsa la gasificació i
l’electrificació.

Per acabar, ja saben on es farà el
centre de primera acollida per a
menors estrangers no acompa-
nyats? Sembla que no acaben
de decidir-se. 
La decisió de la ubicació depèn de
l’Ajuntament i nosaltres l’assumirem.

L’Ajuntament no ho explica ben
bé així.
Se’ns va plantejar una proposta i
la vam començar a treballar, però
després hi va haver un altre criteri.

La proposta del Besòs.
Després hi va haver un altre criteri
i nosaltres respectem l’Ajunta-
ment, però també demanem que
no ens entretinguem. Quan diem
que volem acollir hem de ser con-
seqüents. I nosaltres ho som.

Això sembla un missatge per a
Colau.
És un missatge per a tots els que ens
sentim interpel·lats davant d’una
crisi migratòria com aquesta.<

“Els creuers
atrauen un
turisme de
qualitat i no tant
de quantitat”

“La seguretat de Barcelona
en termes generals és bona”

Entrevista
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Comerç

El Cor de les Corts i el Mirall 
de Pedralbes surten al carrer
MOSTRES4Amb la celebració
de la Festa Major els comerciants
organitzen mostres de comerç
per tal de promocionar els seus
productes i dinamitzar les seves
zones d’influència.
En aquest sentit, l’associació

de comerciants i empresaris El
Cor de les Corts organitza la
seva mostra de comerç demà i
demà passat entre les 10 del
matí i les vuit del vespre. Demà
els actes arrencaran amb un
taller de cuina i seguiran amb
un vermut popular. Més tard es
faran diferents xerrades sobre

salut i estètica i a la tarda arri-
barà l’hora de la classe de zum-
ba, de ioga i una classe magis-
tral de cuina marinera. L’ende-
mà les activitats seguiran amb
xerrades sobre seguretat i salut,
una sessió de pilates per a la
gent gran, ioga en família, una
xocolatada infantil i un conta-
contes en anglès. 
Pel que fa al Mirall de Pe-

dralbes, la mostra se celebrarà
demà entre les 10 del matí i les
vuit del vespre entre Capità Are-
nas, el passeig Manuel Girona,
Doctor Ferran i Manila.

FIRA4Els veïns i veïnes de les
Corts van poder gaudir, el passat
dissabte 28 de setembre, d’una
nova edició de la mostra de co-
merç de l’Eix Sants-Les Corts,
que va omplir el carrer Joan
Güell de les parades dels boti-
guers del barri.
Al llarg del dia la mostra co-

mercial va presentar un bon as-
pecte, amb gent amunt i avall
passejant i comprant alguns dels
molts productes que els comer-
ciants van oferir. El bon temps
també va ajudar que el dia fos
rodó, ja que va animar la gent a
visitar la mostra.
Com és habitual, la gent va

poder gaudir de diferents activi-

tats que es van fer en els dos es-
cenaris que es van muntar, el de

les Corts i el de Sants. En el cas
del primer, situat a Joan Güell
amb Can Bruixa, va acollir ac-
tuacions infantils, teatre, una
mostra de flamenc, sevillanes i
hip-hop. També hi va haver l’ac-
tuació del grup Guilty Lip, una
ballada de ‘Lindy Hop’ i el concert
de la Wiwi Rock Band. Pel que fa
a l’escenari santsenc, situat al

carrer Joan Güell amb la plaça
Can Mantega, va acollir una clas-
se de zumba, exhibicions d’arts
marcials i de boxa, una actuació
infantil, una sessió de ‘Line Dan-
ce’ i el concert del grup de músi-
ca Vöel. Durant el dia el públic
també va poder gaudir d’una ex-
posició d’electrodomèstics i apa-
rells ‘vintage’ i diferents tallers. 

El temps va acompanyar durant el dia. Foto. Twitter (@mario171183)

El veïnat gaudeix amb la
mostra de l’Eix Sants-Les Corts 

Àrees de Promoció Econòmica |Trobada amb el ministeri
Barcelona Comerç i RETAILcat es van reunir fa pocs dies amb l’equip de la ministra Reyes

Maroto, per parlar de la implementació de les APEU (Àrees de Promoció Econòmica), 
un model de col·laboració públic-privat per millorar la gestió de les zones comercials.  

El carrer de Joan Güell
va presentar una 
bona imatge al 
llarg de tot el dia
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4Rutes accessibles, esport in-
clusiu, exposicions, teatre, el tra-
dicional Torneig d’Hockey + Sala,
o la novena cursa solidària ‘En
marxa per la paràlisi cerebral’
són algunes de les activitats pro-
gramades durant la Festa Major
de les Corts i adaptades a tots els
públics. A més, els actes institu-
cionals com ara el pregó que es
va celebrar diumenge passat o
l’homenatge a les entitats i la
proclamació de les cortsenques
d’honor, que se celebra aquesta
tarda a les set al jardí del centre
cívic Can Deu, compten amb
serveis d’interpretació en llengua
de signes.

RECEPTARI INCLUSIU
Quatre llimones, sucre, ous, aigua
i farina fina de blat... Aquests
són els ingredients per fer la cre-
ma de llimona de la Carme Rus-
calleda, una de les vint-i-vuit re-
ceptes que es poden trobar a ‘Po-
sa't el davantal’, el receptari in-
clusiu que ha elaborat l'escola
oberta d’educació especial Mo-
ragas, ubicada al districte. El pro-
jecte ha comptat amb la col·la-
boració del Districte de les Corts,
a través de l’Espai d’Inclusió,
l'Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat, Mercats de
Barcelona, la Direcció de Comerç
i la Direcció de Serveis edito-
rials de l'Ajuntament. 

El llibre es presenta avui 9
d’octubre a les 11 h al Mercat de
les Corts (davant l’entrada del ca-

rrer de les Corts), en un acte que
comptarà amb la presència dels
cuiners i germans Torres, i on hi
haurà intèrpret en llengua de
signes (LSC). Durant la presen-
tació, els germans Torres cuina-
ran una senzilla recepta junta-
ment amb l’alumnat de l’escola
Moragas. 

‘Posa’t el davantal’ és un llibre
de receptes senzilles represen-
tades amb pictogrames, foto-
grafies i altres recursos gràfics
(adaptats amb el sistema estàn-
dard ARASAAC), amb text senzill
i imprès de manera interactiva
per tal de fer-ho accessible a
través d'smartphones i tauletes,
gràcies al codi invisible de lectura
per a persones cegues (desca-
rregable amb l'app Wheris). 

El receptari és fruit de la
col·laboració i implicació de cui-

ners i cuineres catalans de re-
nom internacional com l'Albert
Adrià, la Carme Ruscalleda (au-
tora del pròleg), el Christian Es-
cribà, el Fran López, els germans
Torres, la Fina Puigdevall, el Ma-
teu Casañas, l'Oriol Castro i l'E-
duard Xatruch. 

El llibre inclou un total de
vint-i-vuit receptes adaptades a
les diverses estacions de l'any,
seguint el calendari escolar, al-
gunes d’elles sorgides del Taller
de Cuina que des de fa 40 anys
impulsa l’escola Moragas. Hi ha
de tot: primers plats, plats prin-
cipals, postres i melmelada de
temporada. Així, dins de cada re-
cepta trobarem: el nom de la re-
cepta i el cuiner que la proposa,
els estris de cuina que es ne-
cessitaran, els ingredients, el
temps d'elaboració i la dificultat,
el nombre de racions, els al·lèr-
gens i la preparació pas a pas. El
llibre es regalarà amb la venda
d'un davantal (amb una apor-
tació mínima de 15 euros) i els
diners serviran per remodelar la
cuina de l’escola. El producte es
pot adquirir a l’Escola Jeroni de
Moragas, al DINCAT, a l’acte de
presentació del receptari al Mer-
cat, a l’acte de presentació del
receptari a la Fira Mercat de
Mercats el 19 d’octubre i a les fi-
res de Nadal.

Aquest projecte, a més, ser-
virà per impulsar accions al vol-
tant de la cuina saludable, els
productes de temporada, el mal-
baratament alimentari i el con-
sum responsable amb centres
educatius, casals de gent gran o
esplais, entre d’altres. 

ESPORT INCLUSIU
El darrer cap de setmana de Fes-
ta Major arriba amb molt d’es-
port. El dissabte 12 d’octubre a
les 9 h, el Pavelló Poliesportiu
Municipal de L’illa, acollirà la 12a
edició del Torneig Hockey + Sala.
Hi participaran l’equip del Reial
Club de Polo, el Catalònia HC, l’e-
quip del FC Barcelona i el Barce-

lonistick i l’equip del Districte
de les Corts, que disputaran un
total de sis partits. 

I per tancar la festa, el diu-
menge 13 d’octubre, les Corts
s’omplirà de corredors i corredo-
res que participaran en la novena
Cursa solidària ‘En marxa per la Pa-
ràlisi Cerebral’, organitzada per la

Federació Catalana de Paràlisi Ce-
rebral (FEPCCAT) i Ipsen Pharma,
amb l'objectiu de donar visibilitat
i sensibilitzar tota la societat de la
realitat i de les capacitats d'a-
questes persones. La  cursa té dos
recorreguts, 5 i 1 quilòmetres, és
oberta a tothom i inclusiva. A
més, i com a novetat, durant la
cursa es comptarà amb la pre-
sència d’en Normag, el primer
gegant amb discapacitat intel·lec-
tual de Catalunya creat per l’en-
titat ASPASIM i que pot ser portat
pels infants amb discapacitats, i
de les batucades de l’Escola Pai-
deia i Reperkutim.

RUTES I TEATRE
El programa de Festa Major tam-
bé incorpora dues rutes adapta-
des per conèixer part del dis-
tricte. Per una banda, demà di-
jous 10 d’octubre, a les 10 h, es
farà una ruta al nucli antic de les
Corts, amb material amb relleu,
llenguatge Braille i material de
lectura fàcil. També es podrà
gaudir de la ruta més nova del
districte, la ruta Art en Diagonal,
que se celebra diumenge 13
d’octubre a les 11 h, i que inclou
mesures d’accessibilitat a la co-
municació. Ambdues rutes ne-
cessiten inscripció prèvia. 

A més a més, el diumenge 13
d’octubre a les 18 h, al Centre Cí-

vic Tomasa Cuevas- Les Corts,
hi haurà la sessió de teatre ac-
cessible per a persones adultes
de l’obra Gente bien...o no. Un es-
pectacle que és una adaptació
lliure de l’obra Gente bien i altres
de Santiago Rusiñol, i que comp-

tarà amb audiodescripció, sub-
titulació, interpretació en llengua
de signes i visita anticipativa i tàc-
til 30 minuts abans de l’inici de
l’espectacle per tal de poder
interactuar amb els personat-
ges i aproximar-se a l’esceno-
grafia. Consulta tota la informa-
ció i horaris a www.ajunta-
ment.barcelona.cat/lescorts.

PROGRAMA ADAPTAT
Des de fa uns anys, el programa
imprès de la festa major (així
com el digital) està adaptat a per-
sones amb discapacitat visual.
Això és possible gràcies a un
codi invisible que s’insereix a la
portada i que, a través de l’app
gratuïta Wheris, permet escoltar
tota la informació del document. 

UnaFestaMajor inclusiva
» La celebració inclou activitats culturals, esportives, rutes guiades i teatre adaptat a tots els públics 
» Avui a les 11 h es presenta el primer receptari inclusiu en català, elaborat per l’escola Moragas

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

Fotos: Districte

Barris al dia

Cuiners de prestigi
internacional han 

participat en la creació
del receptari inclusiu

L’esport inclusiu
torna a ser un dels
protagonistes 
de la Festa Major

El programa també
inclou dues rutes

adaptades per conèixer
part del districte
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Esports Futbol sala | L’UBAE perd a Molins de Rei i cedeix la primera plaça
L’UBAE de Jose Luque es jugava el liderat del grup 2 de Tercera a Molins de Rei... però va tornar
del Baix Llobregat sense premi. Els mamuts van perdre (5-2) malgrat que van marca quan només
s’havien jugat sis minuts. Aquest dissabte els verds rebran la visita de l’Olesa al Pavelló de l’Illa.

L’RC Polo no lluitarà per ser
campió de l’EHL aquesta tem-
porada. El conjunt de Pedralbes
va quedar fora de la Final 8 des-
prés de perdre divendres passat
contra el Surbiton anglès (5-2),
tot i que la competició al Pau Ne-
gre va acabar amb un bon resul-
tat per als de Roger Pallarols, que
dos dies després derrotaven el
Saint Germain francès (1-5).
Pallarols, que ha tingut baixes

molt sensibles en aquesta estre-
na en la màxima competició
continental, diu a Línia les Corts
que “quedar fora de l’EHL és una
decepció, perquè ens feia il·lusió,
però espero que d’aquí a uns
mesos acabi sent una anècdota”.
I és que el tècnic del Polo no ha
pogut preparar els enfronta-
ments amb els internacionals, els

millors jugadors de la plantilla, i
ja ha hagut de veure’s les cares
contra un conjunt com l’anglès
que sí que ha començat la seva lli-
ga domèstica.
Aquesta eliminació, però, no

minva les ganes i la il·lusió que el
tècnic de Terrassa té per al seu
nou projecte. “L’afronto amb
moltíssima il·lusió, perquè que
un club de la dimensió del Polo
t’hagi escollit com a primera op-
ció per a la banqueta és un orgull

enorme”, diu el tècnic, que es
posa com a gran objectiu “que els
jugadors millorin i que l’equip ju-
gui bé”. Pallarols també assegu-
ra que seria “hipòcrita” dir que el
Polo no és un dels clars candidats
a guanyar la lliga i la Copa.
Per últim, el vallesà assegura

que sent “un gran respecte per tot
el que Carlos García Cuenca ha
aconseguit al club”, però diu que
no vol comparar-se amb ell ni
amb cap altre entrenador.

Ton Borràs i Roc Oliva s’abracen després d’un gol. Foto: RCP

Pallarols: “El meu gran objectiu
és que els jugadors millorin”

» El Polo queda fora de la Final 8 de l’EHL després de perdre contra
el Surbiton en un partit disputat al camp Pau Negre de Montjuïc

Dos partits, dues vic-
tòries i líder del grup
1 de Primera Cate-
goria. El Joventut

d’Alfred Benages no hauria pogut
tenir una millor arrencada de la
temporada, col·locant-se al cap-
davant de la classificació des-
prés de la disputa de les dues pri-
meres jornades.
Els dos partits del conjunt

groc, a més, han tingut un deno-
minador comú: una defensa so-
lidíssima que en cap enfronta-

ment ha cedit més de 47 punts
(76-47 contra el Lliçà d’Amunt en
l’estrena i 33-58 en la visita de
dissabte passat al SESE, en el pri-
mer derbi de la temporada).
De fet, només el Granollers ha

encaixat menys punts en el tram
inicial de la competició (les va-
llesanes n’han cedit 76, per 80 del
Joventut), però a aquest rendi-
ment cal afegir també un encert
més que notable cap a les ciste-
lles rivals que fan que, de nou, no-
més el Bencriada i el Safa Claror

hagin anotat més punts en aquest
inici de lliga (els dos conjunts su-
men 136 punts en total, per 134
de les cortsenques).
Així, convertides en les més

solvents de la categoria, les juga-
dores de Benages voldran seguir
sumant triomfs. El Joventut
afrontarà el segon partit de la tem-
porada al Pavelló de l’Illa aquest
diumenge a dos quarts de vuit del
vespre, mentre que el segon des-
plaçament del curs serà a Gràcia
per jugar contra els Lluïsos.

Pau Arriaga
PEDRALBES

Un inici de lliga prometedor

Edu de Batlle, padrí del
districte per al 8è Correbarri
ATLETISME4El passat dilluns
30 de setembre es va fer l’acte de
presentació de l’edició d’aquest
any del Correbarri (que es dis-
putarà aquest diumenge) i, per
tant, les Corts ja coneix el seu pa-
drí: serà el cap d’Esports de
RAC1, Edu de Batlle, que pren el
relleu de Xantal Giné, jugadora
del sènior de l’RC Polo.
De Batlle i la resta de repre-

sentants de la ciutat (com el bo-
xejador Sandor Martín, l’actor
Octavi Pujades o la polifacètica
Carla Lladó, entre altres) van

ser anunciats a l’Antiga Fàbrica
Estrella Damm en una tarda que
ja s’ha convertit en un clàssic per
escalfar motors de cara a aques-
ta cursa, que en aquest 2019 ar-
riba a la seva vuitena edició.
El recorregut, un any més,

portarà els atletes per la zona
fronterera entre Sant Martí i
Ciutat Vella. La sortida i la meta
es faran des de la plaça del Mar,
i els corredors i les corredores
hauran de recórrer diferents
punts emblemàtics del centre i el
front litoral de la ciutat.
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Escrit a dues mans, Qué comer en Japón.
Hay vida más allá del sushiés el resultat dels
múltiples viatges que Berta Bonet i Jesús
Bardolet han fet al país del sol naixent. El
llibre esdevé un manual per conèixer en
detall la cuina nipona, amb totes les se-
ves tipologies i varietats. També inclou
més de 300 imatges i recomanacions per
als viatgers que vulguin visitar el Japó.

Llibres

Qué comer en Japón
Berta Bonet i Jesús Bardolet

La Rambla de les Flors és l’escenari per on
passegen cada dia totes les cares de la so-
cietat barcelonina. La parada de l’Antò-
nia, situada al carrer més emblemàtic de
la ciutat, és testimoni de les agitacions po-
lítiques que hi transcorren. Jordi Prat i Coll
dirigeix aquest clàssic del teatre català es-
crit el 1935, encara vigent 80 anys després.
Al TNC, a Barcelona.

Teatre

La Rambla de les Floristes
Josep Maria de Sagarra

Amb l’estrena del single Univers, el pas-
sat 13 de setembre, Ferran Palau va ofe-
rir al públic un petit tast del seu nou disc,
que veurà la llum el 18 d’octubre. Sota el
títol de Kevin (Hidden Track, 2019), el mú-
sic collbatoní aplegarà cançons que se-
guiran la línia del seu darrer treball,
Blanc (Halley Records, 2018), publicat fa
menys de dos anys.

Música

1981. Gotham City. La passió d’Arthur Fleck
és fer riure la gent i, per això, treballa com
a pallasso, però pateix una malaltia men-
tal que fa que la gent el margini. Todd Phi-
llips explica els orígens de l’antagonista de
Batman i els motius que el porten a con-
vertir-se en Joker. El film, que va guanyar
el Lleó d’Or al Festival de Venècia, desta-
ca per la interpretació de Joaquin Phoenix.

Pelis i sèries

Joker
Todd Phillips

Kevin
Ferran Palau

Munt de Mots
Del 14 al 26 d’octubre, torna el Festival de Narració Oral de

Barcelona, el Munt de Mots, que enguany celebra la seva des-
ena edició i dura més que altres anys. Es tracta d’una propos-

ta cultural que omple una trentena de biblioteques, centres
cívics i llibreries de Barcelona i, a més, compta amb subseus a
Cardedeu i Gavà. Hi participen contacontes d’arreu del món,
des de Catalunya fins a Camerun, Xile i Romania, entre altres
nacionalitats. Lluny de ser un esdeveniment adreçat exclusi-

vament a nens, el Munt de Mots està pensat per arribar 
a tots els públics, també a adults de qualsevol edat.

Ona Carbonell (Barcelona, 1990), doble medallista
olímpica, va tornar a fer història el passat mes de juliol.
Les dues plates i el bronze que va aconseguir al Cam-
pionat del Món de Natació 2019 la van convertir en la
nedadora amb més medalles mundials de la història,

23 en total. Però a finals de setembre, va sorprendre
amb un comunicat que anunciava la seva retirada

temporal de la competició per qüestions relaciona-
des amb la seva família. De seguida, els mitjans van

començar a parlar d’un possible embaràs, un rumor
que la nedadora ja s’ha encarregat de desmentir.

Ho va fer el dia 3 d’octubre, quan va inaugurar l’Ok-
toberfest de Barcelona com a padrina d’aquesta

edició. Carbonell va explicar que el motiu pel qual
es perdrà els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 és que
vol dedicar-se a un ésser estimat que passa per un

problema de salut. Tot i això, va admetre que sí
que s’ha plantejat ser mare i que és un factor que

ha tingut en compte a l’hora de prendre la decisió.

O N A  C A R B O N E L L
Ser nedadora de natació sincronitzada
És la dona amb més medalles mundials de natació

Famosos

Parlar de la seva retirada temporal
Ho va fer en la inauguració de l’Oktoberfest de Barcelona

Ànims i admiració
Els seguidors aplaudeixen la seva sinceritat i li mostren suport

QUÈ HA FET?

| GRID
GRID, inspirat en la saga homònima original, és un nou videojoc de carreres creat per Codemasters, que

ofereix diverses modalitats i que, des d’aquest octubre, es podrà jugar a Xbox One, Play Station 4 i PC.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La fitxa
QUI ÉS?
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DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
15:30 Elías Torres serà l’encarregat d’escenificar

un monòleg en un dels darrers actes de la Fes-
ta Major de les Corts. Organitzat pels Dracs.
/ Jardins de Magalí.

A PARTIR DEL 15 D’OCTUBRE
18:30 Dimarts que ve es posarà en marxa un ta-

ller de tango pensat per aprendre a dominar
aquest elegant ball per parelles originari de
l’Argentina. Places limitades. / Centre Cívic To-
masa Cuevas - Les Corts.

TOTS ELS DIMECRES
16:00 Des de finals del mes passat, la profes-

sora Elsa Ramos s’encarregara del Mòbils,
smartphone sense secrets. Els alumnes han de
portar els seus dispositius. / Centre Cívic Jo-
sep Maria Trias i Peitx.

FINS AL 15 D’OCTUBRE
Matí-TardaDarrers dies en els quals es pot vi-

sitar la mostra anomenada El pes de la ment,
retrats de noies joves que han patit trastorns
alimentaris acompanyats de textos. / Centre
Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

TOTA LA QUINZENA
Matí-TardaDes de finals de la setmana passada

es pot visitar 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.

DIVENDRES 11 D’OCTUBRE
18:00 Amb motiu de la Festa Major de les Corts,

Pepet i Marieta presenten Pepet nuet, un es-
pectacle nu d'artificis amb només Josep
Bordes a la veu i la guitarra. / Centre Cívic Jo-
sep Maria Trias i Peitx.

DIMARTS 15 D’OCTUBRE
18:00 Anna Casas serà la responsable de la nar-

ració Contes a la mà, pensada per a nens i ne-
nes que tinguin entre 2 i 4 anys. Entrada gra-
tuïta. / Biblioteca Montserrat Abelló.

DISSABTE 12 D’OCTUBRE
16:20Partit de futbol sala corresponent a la quar-

ta jornada del grup 2 de Tercera Divisió en-
tre l’AE les Corts UBAE i l’FS Olesa. / Pavelló
de l’Illa.

A la voreta del mar serà un espectacle
visual poètic de colors que dansen al
ritme de la música. / Biblioteca Les
Corts - Miquel Llongueras.

La companyia Patawa presenta
la narració ‘A la voreta del mar’

Demà 10 d’octubre a les 17:30

Des d’ahir, i durant tots els dimarts d’a-
quest mes, la professora Aina Mir co-
ordinarà una càpsula de cuina asiàti-
ca per descobrir receptes. / Centre
Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

En marxa una càpsula
de cuina asiàtica

Tots els dimarts d’octubre a les 19:15

Els londinencs White Lies arriben a la
ciutat en el marc de la seva gira mun-
dial i oferiran un recital amb els millors
temes del seu peculiar estil post punk.
/ Sala Bikini.

El post-punk de White
Lies arriba al districte

Dissabte 19 d’octubre a les 21:00

Partit de bàsquet de la tercera jorna-
da del grup 1 de Primera Categoria en-
tre el Joventut i el Sant Fruitós. / Pa-
velló de l’Illa.

El Joventut vol mantenir la bona 
dinàmica contra el Sant Fruitós
Diumenge 13 d’octubre a les 19:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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