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En portada

Les eleccions al Congrés del pas-
sat diumenge 10 de novembre van
tenir a les Corts el mateix guan-
yador que les del passat 28 d’abril:
ERC. Els republicans, amb Ga-
briel Rufián com a cap de llista,
van aconseguir tornar a ser la for-
ça més votada, tot i que van per-
dre uns 1.600 vots. Van passar
dels 11.762 de l’abril (23,3%) a
10.171. (21,2%). Percentualment,
la caiguda va ser d’una mica més
de dos punts.

El segon lloc el va tornar a ocu-
par el PSC, que tenia com a cap de
llista Meritxell Batet. Els socia-
listes, igual que ERC, van veure
com disminuïa el suport dels
cortsencs, ja que van passar dels
9.706 vots del 28A a 8.127. Això
els va implicar passar d’un suport
del 19,2% a un del 16,9%. La dis-
tància entre republicans i socia-
listes, doncs, es va eixamplar lleu-
gerament en comparació a l’abril,
ja que llavors va ser de 4,1 punts
i ara ha estat de 4,3.

L’últim lloc del podi, també
igual que a l’abril, el va ocupar
JxCAT, amb Laura Borràs al cap-
davant. En aquest cas, la forma-
ció independentista, a diferència
d’ERC i el PSC, va aconseguir mi-

llorar els seus resultats. L’augment
va ser de 381 vots -va passar de
7.583 a 7.964–, que va fer créixer
el suport del 15% al 16,6%. 

Qui també va millorar els re-
sultats de l’abril va ser el PP, que
es va enfilar fins al quart lloc
després d’haver estat la sisena for-
ça. Els populars, amb Cayetana
Álvarez de Toledo al capdavant,
van passar d’aconseguir 4.336
vots a 6.542, cosa que els va su-
posar créixer del 8,6% al 13,6%. 

Després dels populars es va si-
tuar En Comú Podem, amb Jau-
me Asens com a número u. Els co-
muns van repetir el cinquè lloc
però van patir un petit retrocés.
De 5.154 vots (10,2%) van passar
a 4.846 vots (10,1%). 

DALTABAIX DE CIUTADANS
El gran perdedor de la nit, tal com
li va passar a tot l’Estat, va ser Ciu-
tadans. El partit taronja, amb
Inés Arrimadas liderant la llista de
Barcelona, va perdre més de la
meitat dels vots que havia obtin-
gut a les Corts el 28A. De ser ter-

cera força, amb  7.424 sufragis
(14,7%), va passar al sisè lloc
amb només 3.124 suports (6,5%).
D’altra banda, cal esmentar que
Arrimadas va ser escridassada
per alguns dels votants que hi ha-
via a l’exterior de l’escola Ausiàs
March, el col·legi electoral on va
votar. Una dotzena de persones li
van cridar “feixista” i “mentidera”.
Posteriorment va lamentar la
“impunitat dels que intenten im-
pedir que exercim el dret a vot”.

VOX, PER DAVANT DE LA CUP
Per últim, les Corts va ser un
dels districtes on la formació
d’extrema dreta Vox va obtenir
millors resultats. Amb Ignacio
Garriga al capdavant, va millorar
els resultats de l’abril i va acon-
seguir 3.039 suports (6,3%). El
seu creixement va ser d’una mica
més de 800 vots.

La CUP, per la seva banda, es
presentava en unes eleccions es-
panyoles per primera vegada,
amb Mireia Vehí de cap de llista.
Els anticapitalistes van aconseguir
un total de 2.627 vots, que van su-
posar un suport del 5,5%.

Per últim, remarcar que en
aquests comicis la participació
en el districte va ser del 78,9%, la
més alta de la ciutat. Tot i això, va
ser 4,3 punts percentuals més
baixa que el passat 28 d’abril,
quan es va enfilar fins al 83,2%.

ERCguanya i Cs s’enfonsa
» Els republicans, tot i perdre vots, van guanyar les eleccions espanyoles del 10N al districte

» Els socialistes també van perdre suports, però el gran derrotat de la nit electoral va ser Ciutadans

Albert RIbas
LES CORTS

Les Corts és un dels districtes on ERC va aconseguir ser el partit més votat. Infografia: Línia Les Corts

BARRIS4Pel que fa als re-
sultats dels barris, ERC va
ser la força més votada a les
Corts i a la Maternitat i Sant
Ramon mentre que el PP es va
endur la victòria a Pedralbes.

A les Corts, els republicans
van aconseguir el 22,8% dels
suports, mentre que el segon
lloc va ser per a JxCAT, que
amb un 17,5% dels vots va
aconseguir quedar per da-
vant del PSC, que va ser el ter-
cer partit, amb el 16,9% dels
sufragis.

Pel que a la Maternitat i
Sant Ramon, ERC va obtenir
la victòria amb un punt menys
de suport que a les Corts, el
21,9%. En aquest cas la sego-
na formació més votada va ser
el PSC (18,4%) i el podi el va
tancar JxCAT (14,3%). 

Per últim, a Pedralbes el
PP va obtenir una victòria
molt àmplia, amb el percen-
tatge més alt de vot dels tres
barris. Els populars es van en-
filar fins al 27% dels suports.
El segon lloc va ser per a
JxCAT (17,9%), mentre que  el
tercer partit més votat va ser

el PSC (13,6%). A Pedralbes
ERC es va haver de conformar
a ser la quarta força (12,6%).

VOT ULTRA A PEDRALBES
Una de les notícies negatives
de la nit va ser el suport que la
formació d’extrema dreta Vox
va aconseguir a Pedralbes, on
va arribar al 12,5% dels su-

ports. D’aquesta manera, Pe-
dralbes es va convertir en el se-
gon barri de la ciutat on Vox va
treure millors resultats, només
superat per Torre Baró (Nou
Barris), on el partit ultra va
arribar al 12,9% dels suports. 

Pel que fa a la CUP, el par-
tit anticapitalista va treure un
6,3% dels vots a les Corts, un
5,4% a la Maternitat i Sant Ra-
mon i un 2,1% a Pedralbes.

El PP guanya a Pedralbes,
on Vox supera el 12% de vots

27%
dels vots va treure 
el PP a Pedralbes, 
el barri de la ciutat 
on més suport va tenir

La participació 
a les Corts, que va
arribar al 78,9%, va ser
la més alta de la ciutat
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Quan el nostre cos crida

Totes les persones experimentem episo-
dis puntuals d'ansietat al llarg de la nos-
tra vida, amb una intensitat lleu o mitjana,
que té una duració limitada, i aquesta an-
sietat és normal davant d'estímuls pre-
visibles o dels problemes de la vida quo-
tidiana. Però vull parlar de l'ansietat pa-
tològica, també anomenada ansietat ge-
neralitzada, que es produeix de manera
reiterativa i té una intensitat molt alta, ar-
ribant a impedir a les persones que con-
tinuïn amb normalitat la seva vida. Es
produeix una por constant, sensació
d'angoixa i desig de fugir, sense que la per-
sona pugui identificar amb
claredat el factor o causa del
que li està passant. 

A Espanya, 1.911.186 per-
sones s’han vist afectades
per trastorns relacionats amb
l'ansietat en aquests darrers
anys, el que suposa el 4,1% de
la població, d'acord amb l'OMS, que ja ha
qualificat els problemes d'estrès i ansie-
tat com una pandèmia silenciosa a esca-
la mundial, on les consultes en l'àmbit de
la salut són cada vegada més elevades.
L'estil de vida que porta la nostra socie-
tat no és el millor ni el més adequat; al
contrari: contribueix al fet que el nostre
cos es converteixi en un monstre que ens
va devorant sense adornar-nos. 

Com es produeix aquesta ansietat?
Quan apareix un perill, el cervell posa en
marxa mecanismes per tal d'afrontar-lo.
La veu d'alarma comença en la regió de l'a-
mígdala cerebral que va passant la infor-

mació al sistema nerviós simpàtic i para-
simpàtic i, a la vegada, en tot l'organisme,
alertant que alguna cosa passa. Aquest me-
canisme pot activar-se per l'estrès i les
presses que tenim i, com aquestes són ha-
bituals en el dia a dia, llavors és com si
sempre estiguéssim en estat d'alerta. 

Les primeres etapes de la vida poden
jugar un paper determinant en això. De
fet, hi ha estudis que afirmen que existeix
una relació de l'estrès durant l'embaràs
o l'etapa del nadó amb l'ansietat de l'adult,
ja que durant la gestació es van formant
estructures cerebrals que posteriorment

s'encarregaran de modular la resposta da-
vant els estats d'ansietat durant la resta
de vida. També els traumes o problemes
que es pateixen abans de néixer, els pe-
rinatals i els que succeeixen els primers
anys tenen una especial rellevància en l'a-
parició de l'ansietat patològica quan
anem creixent.

La finalitat de l'ansietat és assenya-
lar allò que fem i el que no va bé a la nos-
tra vida. Ens brinda l'oportunitat d'en-
tendre què funciona malament, per
tant s'ha d'expressar i, després, desxifrar
què ens vol dir el símptoma, perquè té
una funció en aquell moment concret de

la vida d'una persona i no s'ha de tenir
pressa per eliminar-ho ràpidament. El
problema és que en la majoria de tras-
torns psicològics es posa més èmfasi en
tallar les seves conseqüències que en co-
nèixer l'origen d'aquest. El desig de cu-
rar immediatament, sense escoltar pri-
mer el sentit de què ens passa, no és sa-
ludable. S'ha de deixar que faci la seva
funció fins que un estigui preparat i pu-
gui deixar anar. Com deia Carl Jung:
"Allà on tu nades, un altre pot ofegar-se".
Tots som diferents, tots tenim un pro-
cés i un ritme. 

L'ésser humà sempre ha
amagat l'ansietat menjant
molt, bevent molt, treba-
llant molt... és a dir, tot en ex-
cés, quan apareix l'angoixa.
Anem acudint a una sèrie
d'addiccions per tapar aquell
forat, mentre ens va marxant

a poc a poc la vida. Com a societat, hem
d'aprendre a renunciar, a saber perdre
sense identificar-nos amb el perdedor,
a abandonar aquella obsessió per l'èxit,
per l'excés d'ego, que és la malaltia de l'a-
mor propi. Ens acaben educant i pre-
parant per mirar tant per nosaltres ma-
teixos, que al final ens desconnectem de
la nostra essència i de les nostres emo-
cions; tota una paradoxa. En definitiva,
la recuperació d'una persona que pateix
d'ansietat ha de fer un gran treball in-
terior, però com a reflexió final: fins a
quin punt el sistema i el model en què
vivim ens predisposa a patir-la?

L’OMS ja ha qualificat els problemes 
d’estrès i d’ansietat com una 

pandèmia silenciosa a escala mundial

RC Polo
El sènior masculí d’hoquei herba de Ro-
ger Pallarols no ha tingut l’arrencada de
lliga d’altres temporades i la que l’afició
i la plantilla haurien volgut. L’equip no-
més ha pogut guanyar en una de les pri-
meres tres jornades de Divisió d’Honor.  

pàgina 20

Jaume Munar
El tenista balear, un dels valors de pre-
sent i futur de l’RCTB, va aconseguir

guanyar el seu primer torneig de la tem-
porada fa uns dies a Montevideo. Grà-
cies a aquest resultat, Munar puja fins 
al número 87 del rànquing mundial. 

pàgina 20

Els semàfors

Josep Escofet
El president i fundador de l’eix comer-
cial Sants-Les Corts, i xarcuter de pro-
fessió, ha rebut un dels premis Comerç

de Barcelona per la seva tasca de 
contribució a la promoció, innovació i 
coneixement del comerç de la ciutat. 

pàgina 14

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Intel·lectuals espany-
ols, gent de la cultura,

del Foro Babel a Babelia,
de Letras Libres a Libres e iguales, de
Mongolia als Goya: aquests escons
verds són vostres, són el vostre silenci,
els vostres articles, els vostres sarcas-
mes sobre Catalunya. Us hi vau asseu-
re fa temps.

@FrancescSeres

Quan la Policia Nacio-
nal eixia de cada co-

munitat cap a Catalunya
per atonyinar gent que solament vo-
lia votar, vosaltres callàveu quan can-
taven “A por ellos”. Ja us vàrem avisar
que “a por ellos” també era “a por vos-
otros”, però “os pillaba lejos” i ara els te-
niu a prop.

@AlvaroMunyoz

España merece un Go-
bierno de coalición

progresista. Las cosas
importantes no salen a la primera. El
camino no ha sido fácil y tampoco lo
será ahora, pero la vida es demasiado
valiosa como para no intentarlo. Da-
remos lo mejor de nosotras para me-
jorar la vida de las personas.

És surrealista. Fan ara
el que tothom espera-

va que pasés fa quatre
mesos, malgrat que sumen 10 diputats
menys que aleshores i han provocat
que l'extrema dreta sigui la tercera for-
ça política. Pedro Sánchez és dels di-
rigents polítics més inconsistents i
mediocres que he vist mai.

@gerardgomezf@Irene_Montero_
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Les claus

La Justícia espanyola va dictar el
14 d’octubre la seva sentència de
493 planes –prèviament filtrada
a la premsa, malgrat estar prohi-
bit i que fos cruel amb els acu-
sats–, just abans que s'arribés al
termini màxim de 2 anys que per-
metia mantenir els líders inde-
pendentistes en presó preventiva.
A més, fruit de la sentència, es
van reactivar les euroordres per-
què tant Bèlgica com altres països
d'Europa retornessin els polítics
catalans que s'hi van exiliar per-
què estaven segurs que no tin-
drien un judici just a Espanya. 

És ben obvi que hi ha hagut
un abans i hi haurà un després
d'aquesta sentència: ja res no
serà igual, i és d'esperar que tot
plegat acceleri el procés cap a la
nostra definitiva llibertat com a
poble, que tant ens mereixem i
per a la qual tants milers de per-
sones han maldat. No serà fàcil,
però ens en sortirem, perquè tot
acaba caient pel seu propi pes:
una llei física òbvia. 

Pel que fa a la repetició d'e-
leccions a Espanya, ha provocat
que la Justícia disposés nova-
ment del poder per dir què es pot
fer o no es pot fer en període elec-
toral. La Justícia ho ha aprofitat
per fer treure les pancartes i els
llaços grocs penjats arreu per re-
cordar els presos polítics i els ex-
iliats. Tampoc a les televisions no
s’ha pogut parlar de “presos polí-
tics”, ”exiliats”, “Consell per la Re-
pública”, ni “Assemblea de Càr-
recs Electes”. 

I així estem a Catalunya des-
prés de la sentència: Indignats i
mobilitzats, permanentment però
pacíficament, encara que els go-
vernants facin creure el contrari.

Sense raó
per Agustí Casals

Les males mares
per Francesc Reina

Parlar de bogeries resulta, de
vegades, més interessant que
un bonic discurs. Per això és
imprescindible fabricar lletres i
resistir.

Allà on la Mònica i tantes al-
tres hi viuen, l'amor és tan im-
portant com impossible. Pujar
els esglaons resulta una antolo-
gia essencial que compta, un a
un, cada error estimbat en pa-
raules que intenten endolcir
guerres que mai s'obliden i que
pertorben l'harmonia. L'escla-
vitud és una cosa estranya, els
seus barrots descobreixen som-
nis secs que escanyen l'espe-
rança de temps vençuts per
l'angoixa, l'estrès i la depressió.
Les males mares formen una co-
ral de cançó trista, un rèquiem
de foc on les brases es revifen
amb el record de les seves cria-
tures que, orfes, reben l'amor
d'altres famílies o en llocs pos-
tissos, records que els trepitgen
els peus des que s'aixequen.

Darrerament es dedica força
temps a dones que reclamen,
amb raó, una maternitat digna:
compaginar temps social; estu-
dis, tasques domèstiques, rela-

cions... Són "noves mares" que no
haurien d’apropiar-se de termes
d'altres i menys en connivència
amb la fam mediàtica que devo-
ra com i quan vol.

En societats de l'espectacle on
l'important és cuinar l'arquetip de
la culpa i acarnissar-se amb les
pecadores, són moltes les veus
que malden per obrir escletxes i
agitar anhels inventant altres
veritats. Elles, les dolentes, es me-
reixen respecte en aquest espai
d'equilibris precaris.

Les polítiques socials es van
crear per compensar desigualtats
i no per reproduir diferències, ali-
mentar inseguretats i fer la vida
més sostenible als rics. El fet so-
cial neix d'un dret vulnerat per
oferir ajudes de qualitat i acom-
panyar qui no pot. Perquè no el
paguin les de sempre, caldrà
desemmascarar aquesta ideolo-
gia que justifica les diferències so-
cials apel·lant a capacitats indi-
viduals, camuflant amb pols el
seu estatus, allà on les fràgils ocu-
pen l'últim lloc.

Sota un silenci que és el soroll
més fort, el pas del temps esgo-
ta la paciència.

Les millors
perles

La comarca del Baix Llobregat és una comarca d’estrelles. És el
que demostra la imatge que va compartir el locutor de ràdio
Tony Aguilar, en què apareix ell amb Rosalía, Estopa, Aitana

Ocaña i Alfred Garcia, tots ells de municipis d’aquesta comarca. Agui-
lar va acompanyar la fotografia amb el títol “Baix Llobregat Power”.

Els usuaris de Forocoches ho han tornat a fer. Després
d’haver enviat un grup de mariachis a cantar a la seu del
PP el 28A, aquest cop han fet el mateix amb Ciutadans. La

formació taronja ha patit una patacada històrica en les elec-
cions del 10N, motiu pel qual ha estat víctima d’aquesta burla.

Prop d’1,2 milions de persones van rebre un SMS de Pablo Casa-
do en què demanava el vot per al seu partit el 10N. Va passar el
darrer dia de la campanya electoral, i va provocar tant crítiques

com mofes a les xarxes socials. Una de les persones a qui va arribar el
missatge va ser l’activista Tamara Carrasco, del CDR de Viladecans.

Una serp mossega un raper estatunidenc mentre rodava un
videoclip. És el que li ha passat al cantant Lil Pump com a
conseqüència de voler fer servir aquest animal en la gra-

vació del vídeo que ha d’acompanyar la seva nova cançó. Mal-
grat deixar-li la mà plena de sang, la ferida no ha anat més enllà. 

Chandler i Monica, dos dels personatges principals de la míti-
ca sèrie Friends, han tornat a estar junts. Els actors que els in-
terpretaven, Matthew Perry i Courteney Cox, han compartit

recentment una fotografia plegats a les xarxes socials, cosa que ha
fet embogir els milions de fans de la sèrie i de la parella fictícia.

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.

10N: les Corts encapçala 
la participació a la ciutat1

2
ERC guanya de nou a les Corts, 
amb Cs enfonsant-se

Les Corts és el segon districte 
on es cometen menys delictes

JxCat, ERC i BComú demanen 
el traspàs del Bruc

Vergés censura les “amenaces” 
a una doctora del CAP Les Corts

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

A les xarxes

@arrosabanda: No hi ha res com que el
PSOE estiga dèbil perquè s’asseguen a
taula. El votant progressista a l’Estat espa-
nyol no hauria d’oblidar aquesta lliçó.

@eduardvoltas: ERC guanya a Catalunya i
supera Cs a Espanya. Malgrat una caiguda de
dos punts, suma, de llarg, més vots i escons
que les altres dues opcions indepes juntes.

#10NCatalunya

@pmarsupia: Rivera empezó el 2019 pen-
sando que podría ser presidente del go-
bierno o, en el peor de los casos, líder de
la oposición. Va rápido esto de la política.

#DimissióRivera #GovernDeCoalició
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“Vaig arribar a empenyorar l’a-
nell del meu casament per seguir
jugant”. Qui pronuncia aquestes
paraules és en Jordi, un dels as-
sistents a les trobades que l’as-
sociació Jugadors Anònims ce-
lebra a Barcelona de forma men-
sual. Hi van persones que són, o
han estat, addictes al joc. L’enti-
tat té un programa amb diferents
fases per tal de combatre aques-
ta addicció.

La trobada, a la qual assisteix
aquesta publicació, se celebra en
un local del centre de la ciutat. S’hi
reuneixen una quinzena de per-
sones, la majoria homes. En Jor-
di, que no arriba als 40 anys, se-
gueix explicant la seva història. Fa
sis anys que forma part de Juga-
dors Anònims i ha aconseguit es-
tar un any sense jugar després
d’haver patit una recaiguda. El
seu relat és dur. “M’hi vaig en-
ganxar per la màquina del bar.
També estava enganxat a les dro-
gues i a casa van començar a des-
aparèixer diners”, explica. 

La seva addicció al joc va pro-
vocar que es barallés amb els
seus pares. “Vaig estar cinc anys
enganyant la meva dona amb el
joc i quan la meva filla tenia un
any em vaig gastar tots els diners
del compte corrent”, afegeix. La
dona, explica, li ha fet costat d’en-
çà que va descobrir la seva ad-
dicció. “Tinc un deute de 40.000
euros però ara soc feliç. El joc ja
no em governa”, conclou.

“UNA MALALTIA MOLT BÈSTIA”
El segon testimoni és el de la
Maria, que té al voltant de 60
anys. Forma part de Jugadors
Anònims des del 2001 i fa set anys
que no juga. “El 2009 la meva ad-
dicció al joc es va disparar. Tam-

bé era alcohòlica”, relata. La Ma-
ria tenia una bona feina però va
perdre el control de la seva vida.
“Fa vuit anys estava desesperada.
Em va passar pel cap el suïcidi
perquè el joc té tres sortides: el
manicomi, la mort o la presó”, diu.

Aquesta dona, que explica
com l’autoengany modulava la
seva vida, defineix l’addicció al joc
com “una malaltia molt bèstia” i
recorda que li va costar més dei-
xar el joc que l’alcohol. “És més
subtil, no es veu”, afegeix. “Si no
hagués conegut el programa de
Jugadors Anònims, avui no seria
feliç. Vaig estar a l’infern”, diu
abans de rebre l’aplaudiment de
tots els assistents a la reunió.

La tercera i última intervenció
és la d’en Juan, que ronda els 65

anys. Forma part de Jugadors
Anònims des del 1995. A finals del
2013 va parar de jugar per sego-
na vegada i no hi ha tornat.  En el
seu cas el joc el va portar a la pre-
só amb una condemna de 12 anys.
Era director de compres d’un
ajuntament i durant molts anys va
finançar l’addicció robant diners
d’aquella institució. Va acabar a la
presó després que la seva dona en-
trés per la porta del garatge quan
ja havia penjat una corda per suï-
cidar-se. “La meva dona va evitar
el suïcidi, em va treure de la pre-
só i em va portar a Jugadors Anò-
nims. Abans no l’escoltava i ara ho
faig”, explica. “El joc és una ma-
laltia silenciosa i et fa fer coses in-
imaginables. Els meus fills tenen
40 i 30 anys però només en fa 10
que els conec. Abans no m’im-
portaven”, afegeix.

L’AJUNTAMENT ES MOU
La visita d’aquesta publicació a la
trobada de Jugadors Anònims
arriba pocs dies després que l’A-
juntament anunciés la suspensió
de llicències per obrir nous locals

de joc i apostes amb l’objectiu de
lluitar contra les addiccions.

Així doncs, durant un any no
es podran obrir nous locals d’a-
quest tipus. Durant aquest perí-
ode de temps, el govern munici-
pal redactarà una nova normati-

va per regular la implantació d’a-
quests establiments. A banda,
l’Ajuntament ha pres altres me-
sures per limitar la proliferació de
les cases d’apostes i de joc a tra-
vés d’internet. Algunes d’elles
són crear programes de preven-
ció, prohibir la publicitat d’apos-
tes a la xarxa de transports me-
tropolitans i a la via pública, mi-
llorar l’anàlisi de l’impacte del joc
en la salut o exigir mesures per
combatre les addiccions a les en-
titats i empreses que demanin

subvencions o contractes pú-
blics. Actualment a la ciutat hi ha
un total de 53 locals: 35 sales de
joc, 17 bingos i 1 casino.

JOVES ADDICTES
Aquesta publicació visita una
d’aquestes 35 sales de joc. És di-
vendres a les 11 del matí i ja hi ha
una desena d’homes jugant. A
aquesta hora no hi ha gent jove
però els dos treballadors de la
sala confirmen que en els últims
anys ha crescut molt la presència
del jovent a l’establiment. El mo-
tiu és el creixement de la popu-
laritat de les apostes esportives.
“Es reuneixen en grup aquí. Mi-
ren els partits mentre aposten.
També aposten des de casa però
aquí passen la tarda i tenen el
partit i la beguda gratis”, expli-
quen els dos treballadors. “És un
procés de socialització. Tren-
quen la soledat de fer-ho des de
casa”, afegeixen. D’aquests joves,
a la trobada de Jugadors Anò-
nims no n’hi havia cap. Segura-
ment, però, només és qüestió de
temps que alguns d’ells hi acabin.

Albert Ribas
BARCELONA

“He estat a l’infern”
» Línia Les Corts assisteix a una reunió de Jugadors Anònims on tres persones relaten el seu cas

» L’Ajuntament suspèn les llicències per obrir nous locals de joc per redactar una nova normativa

L’Ajuntament ha suspès durant un any l’obertura de nous locals de joc i apostes per fer una norma nova. Foto: Albert Ribas

Actualment a
Barcelona hi ha 53
locals: 35 sales de joc,
17 bingos i un casino

“El joc és una malaltia
silenciosa i et fa fer
coses inimaginables”,
afirma en Juan
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Les Corts

Les Corts acull actes de la 
24a Setmana de la Ciència

ACTIVITATS4Les Corts acull
des del passat dia 8 de no-
vembre i fins aquest diumen-
ge diferents actes de la 24a Set-
mana de la Ciència.

El dia 8 es va inaugurar
l’exposició del 50è aniversari
de l’arribada de l’home a la llu-
na a la biblioteca Montserrat
Abelló, mentre que aquest di-
lluns el centre cívic Joan Oli-
ver ‘Pere Quart’ va acollir la xe-
rrada ‘Vehicles i mobilitat al
segle XXI. Respecte entre per-

sones usuàries’. La va pro-
nunciar Ole Thorson, enginyer
i activista de la mobilitat. 

Avui, d’altra banda, serà el
torn de les xerrades ‘Una pro-
posta per exemplar el concep-
te de què és científic’, on es do-
naran resposta a diferents pre-
guntes, i ‘Les mil cares de la
taula periòdica’ on es parlarà
del paper històric de la dona en
aquest camp. Per últim, entre
dijous i divendres es faran cinc
activitats més.

OBRES4El Mini Estadi passa-
rà aviat del tot a la història, ja
que el seu enderroc està en el
seu tram final. De fet, ja només
queda en peu una de les grade-
ries laterals de l’antic estadi, que
deixarà pas a la transformació
que suposarà la construcció del
nou Espai Barça.

L’enderroc va començar a
principis d’octubre i s’està fent
de forma mecànica, i no per vo-
ladura, que hagués estat molt
més ràpid, ja que aquest siste-
ma ha permès que les molèsties
que puguin patir els veïns de la
zona siguin mínimes a causa de
la reducció del soroll. Un altre
dels avantatges de la forma
d’enderrocar és que el 80% dels
materials es podran reaprofitar.

FINS AL MARÇ
Les obres de l’enderrocament
de totes les instal·lacions que
han d’anar a terra duraran apro-
ximadament fins al març. Ara
s’està fent l’enderroc del Mini
Estadi, posteriorment es farà el
de les instal·lacions de la Barça

Escola i, finalment, la passa-
rel·la que uneix el Palau i el Mini
Estadi.

Un cop acabin totes aques-
tes obres s’haurà fet el primer
per a la construcció del futur
Espai Barça, que suposarà una
transformació urbanística de
primer nivell a la zona. El pro-
jecte, però, no convenç les en-

titats veïnals i la FAVB, que en
més d’una ocasió han assegu-
rat que serveix molt més als in-
teressos del club que no als de
la ciutadania. Al juliol el Barça
va assegurar que el projecte es-
tarà acabat l’any 2024, mentre
que la reforma del Camp Nou
el club la preveu començar
l’estiu de l’any que ve. 

El Mini Estadi aviat desapareixerà del tot. Foto. Twitter (@llistosella)

El Mini Estadi ja està 
gairebé del tot enderrocat

Accident | Mor un motorista
Un motorista de 50 anys va morir el 4 de novembre després de xocar contra un
cotxe que estava aparcat a l’altura del número 151 del carrer Numància. L’home 

és la divuitena víctima mortal en accident de trànsit aquest any a la ciutat.
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La darrera trobada celebrada
aquest dilluns entre els veïns i re-
presentants del Districte i l’A-
juntament per parlar sobre el
projecte de la futura residència
d’avis que l’Arquebisbat pro-
mou a la confluència dels carrers
Remei i Galileu, on hi ha l’antic
convictori (Can Capellanets),  va
servir per confirmar que la po-
lèmica està lluny de resoldre’s. 

I és que la valoració que en
fan les parts varia molt en fun-
ció de qui parli. En un comu-
nicat posterior a la trobada,
des de la Plataforma Salvem el
Patrimoni de les Corts expres-
sen el seu “profund desacord
amb la manca reiterada de dià-
leg llarg i continuadament
sol·licitat”. L’entitat rebutja la
darrera proposta presentada
per l’Arquebisbat al districte, tal
com ja va avançar Línia Les
Corts a finals de setembre, i que
consisteix en l’eliminació d’una
planta. Les entitats veïnals
agrupades al voltant de la pla-

taforma consideren que l’última
proposta “no suposa una mo-
dificació substancial del pro-
jecte anterior i continua cons-
tituint una agressió urbanísti-
ca al barri, tant per alçada com
per volums”.

SATISFACCIÓ PER LA REUNIÓ
La valoració de la trobada de di-
lluns, en canvi, és força diferent
segons la versió del Districte.
Fonts municipals que van assis-
tir a la trobada afirmen haver
sortit “contents” de la reunió.
Les mateixes fonts expliquen
que es van posar diferents pos-

sibilitats al damunt la taula res-
pecte de l’ús que poden tenir en
un futur els jardins de la finca.
Els veïns sempre han insistit en
la seva protecció i durant la tro-
bada es va obrir la possibilitat
que passin a ser públics.

On sí que es fa evident el des-
acord és en l’alçada i la volume-
tria del futur edifici. “Hi ha un
gran recorregut per debatre so-
bre molts temes, però sobre l’al-
çada i la volumetria no”, afirmen
des del Districte. Precisament
aquesta és una de les qüestions
que els veïns consideren centrals. 

JORNADA REIVINDICATIVA
Amb la voluntat de seguir im-
pulsant la seva reivindicació,
Salvem el Patrimoni de les Corts

organitzarà a mitjans de des-
embre una jornada sobre la pro-
tecció del patrimoni, on hi hau-
rà diferents experts. Es parlarà
dels casos de Can Capellanets, de
La Rotonda, de la Masia del
Barça o de la Casa Buenos Aires
de Vallvidrera. Durant la troba-
da, arquitectes, historiadors, ad-
vocats urbanistes i represen-
tants d‘associacions de veïns de
tota la ciutat presentaran un
document de rebuig al projecte
actual per a Can Capellanets.

L’ARQUEBISBAT ES DEFENSA
Per últim, fonts de l’Arquebisbat
expliquen a aquesta publicació
que “mai” han “trencat el diàleg
amb els veïns” i asseguren que
no se’ls pot acusar de “no haver
estat disposats a canviar el pro-
jecte, ja que des del minut 1” ho
han fet, diuen. Les mateixes
fonts recorden que la llicència
d’obres està donada i reivindi-
quen que la futura residència
“serà majoritàriament per al ba-
rri i tindrà més de 150 places”.  

La residència de la discòrdia
» El projecte de la residència d’avis de l’Arquebisbat a Can Capellanets segueix sense generar consens

» Els veïns estan preparant una jornada reivindicativa per defensar la protecció del patrimoni local

El projecte de la futura residència d’avis a Can Capellanets s’ha convertit en un serial. Foto: Arxiu 

Albert Ribas
LES CORTS

Aquest dilluns 
es va celebrar una  
nova trobada entre 
els veïns i el Districte
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4El Dia Internacional per l’eli-
minació de la violència vers les
dones o Dia Internacional de la
No Violència de gènere se cele-
bra cada 25 de novembre per tal
de denunciar la violència contra
les dones a tot el món. És per
això que a les Corts, diverses
entitats, equipaments i el mateix
Districte, organitzen una quin-
zena d’activitats gratuïtes sota el
lema #elpresentésfeminista per
tal de conscienciar i donar a co-
nèixer aquesta qüestió. 

SUPERACIÓ VITAL
La Taula de Dones de les Corts
protagonitzarà l’acte central de
la programació, el dimarts 26
de novembre a les 19 h, amb l’o-
bra de teatre “Me n’he sortit” a
l’auditori del Centre Cívic Toma-
sa Cuevas – Les Corts. Una obra
per homenatjar totes les víctimes
de maltractament o violència
masclista que transformen el pa-
timent en una arma de supervi-
vència i superació vital. Seguint
amb les arts escèniques, la Jarra
Azul proposa l’obra “3, 2, 1…
zero. Contra la violència de gè-
nere”, el divendres 29 de no-
vembre, a les 19 h, al Centre Cí-
vic Joan Oliver “Pere Quart”. Una
proposta on el gest d’un pallas-
so parlarà d’alegria i de ràbia, de
joia i de patiment, d’il·lusió i de
decepcions, de dones que pa-
teixen i ploren però que no estan
vençudes. 

JORNADES FEMINISTES
El dimecres 27 de novembre a les
11 h se celebrarà la Segona Jor-
nada del Circuit Territorial contra

la Violència Masclista (CTVM-LC)
a la Sala de Plens del Districte. Es
tracta d’una iniciativa impulsada
pel Consorci Sanitari de Barce-
lona i l’Ajuntament de Barcelona
amb la finalitat d’implementar
estratègies de coordinació entre
diversos àmbits i professionals
com a condició necessària per
poder oferir una atenció de qua-
litat a les dones que viuen si-
tuacions de violència, i que tam-
bé incorpora la dimensió pre-
ventiva. 

D’altra banda, els joves del
districte proposen la segona edi-
ció de la jornada “Amb veu fe-
minista”, el 21 de novembre a

partir de les 17.30 h al Casal de
Joves de les Corts. Un acte on es
donarà veu a les dones des de di-
ferents vessants com la cultural,
l’artística, la social i la musical. 

MÚSICA I XERRADES
Melodies que parlen de violèn-
cia, de submissió i abandó, però
també de la rebel·lió, la lluita i les
ganes de ser lliures. Demà a les
19 h, la biblioteca Les Corts-Mi-
quel Llongueras acollirà el con-
cert “En clau femenina” amb Inés
Macpherson. 

D’altra banda, la programació
del 25N ofereix tot un seguit de
tallers feministes: “Serigrafia fe-
minista”, el divendres 15 de no-
vembre a les 18 h a l’Espai Jove-
cardí; “Risoteràpia per a dones”,
el dimarts 19 de novembre a les
18.30 h al Punt d’Informació Ju-
venil Les Corts; o el taller “Sex
game”, el dimecres 20 de no-
vembre a les 18.30 h a l’espai Jo-
vecardí. A més, el Centre Cívic Jo-
sep M. Trias i Peitx acollirà la xe-
rrada “Comunicació i assertivitat”,
el dissabte 16 de novembre a les
11 h per aprendre què és l’as-
sertivitat i els diversos estils de
comunicació: passiu, agressiu,
passiu-agressiu i assertiu.

MOSTRES I PEL·LÍCULES
Finalment, el programa del Dia
Internacional per l’eliminació de
la violència envers les dones in-
clou la projecció de la pel·lícula

“La dalia negra”, el 27 de no-
vembre a les 17 h al Centre Cívic
Tomasa Cuevas – Les Corts, i tot
un seguit d’exposicions per co-
nèixer millor el paper de la dona
en diferents àmbits de la socie-
tat. D’una banda, fins al 22 de no-
vembre hi ha disponible l’expo-
sició “Concurs de creació artísti-
ca contra la violència de gènere”
al Punt d’Informació Juvenil Les
Corts. De l’altra, la biblioteca

Montserrat Abelló acull la mos-
tra “Dones de ciència” fins al 29
de novembre, emmarcada dins la
24a Setmana de la Ciència de
Barcelona. També fins al 29 de
novembre hi ha disponible la
mostra “Quina feinada! La (in)vi-
sibilitat del treball femení als
mitjans de comunicació” al Cen-
tre Cívic Tomasa Cuevas – Les
Corts. Per acabar, i fins al 18 de
desembre, es pot visitar la mos-
tra “República i feminismes” a
l’Espai expositiu Les Corts. 

Es pot consultar tot el pro-
grama i inscriure’s a les activitats
a www.ajuntament.barcelona.cat/
lescorts.

Un 25N reivindicatiu 
»El Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones omplirà d’actes el districte
»El dimarts 26 de novembre es farà l’acte central del programa amb l’obra de teatre ‘Me n’he sortit’

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

Les Corts celebra el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones amb un munt d’activitats. Fotos: Districte

4Els rostres de Clara Campoamor,
d’Elisabeth Eidenbenz i de To-
masa Cuevas s’han establert du-
rant uns dies a la seu del Distric-
te de les Corts amb l’exposició “Re-
pública i feminismes. Drets i llui-
tes de dones icòniques”. 

La mostra recupera els valors
republicans dels anys trenta que
van marcar un punt d’inflexió i
desafiament per a un gran volum
de dones que reclamaven espais
d’escolta i presa de decisions. Un
camí ple d’obstacles però també
de fites aconseguides que mar-
carien l’esdevenir d’un feminisme
emancipador i a l’alça. 

Aquesta exposició, organitza-
da pel Districte de les Corts, amb
la col·laboració de la Taula de Do-
nes, el grup de poesia Proarcat, el
grup Mou-te i el grup feminista

Cortsenques Dissidents, s'em-
marca en el programa de Memò-
ria Històrica del Districte i tanca un
projecte que es va iniciar al mes de
març amb unes jornades al voltant
de la figura d’aquestes tres dones:
la parlamentària Clara Campoa-
mor, la mestra Elisabeth Eidenbenz
i l’activista antifranquista Tomasa
Cuevas en un exemple de lluita, re-
sistència i solidaritat. 

La mostra és un recull gràfic
i visual de les diverses activitats
fetes al districte per deixar cons-
tància que els valors republi-
cans i feministes perviuen i són
eina indispensable contra el mur
de la repressió, la injustícia i la
desigualtat. L’exposició es pot vi-
sitar a l’Espai Expositiu de la Seu
del Districte (pl. Comas, 18) fins
al 18 de desembre.

Tres dones icòniques

Barris al dia

L’acte central de la
programació serà
una obra de teatre

La programació 
inclou tot un seguit 
de tallers feministes
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La Nau Bostik acollirà el primer Congrés d’Habitatge del país els dies 16 i 17 d’aquest mes

Contra els especuladors
TROBADA/ Després de molts mesos de
feina, ja ha començat el compte enrere.
Durant el cap de setmana dels dies 16 i 17
d’aquest mes, la Nau Bostik (situada al
barri de la Sagrera de Sant Andreu) serà
l’escenari de la primera edició del Congrés
d’Habitatge de Catalunya, una trobada a
la qual està previst que hi participi mig
miler de persones de més de 70 entitats.
El principal objectiu d’aquest congrés és
debatre i trobar accions concretes per llui-
tar contra l’especulació immobiliària i con-
tra els desnonaments.

El passat 29 d’octubre es va fer la pre-
sentació de la trobada en el mateix esce-
nari on se celebrarà. Claudia Ruscalleda,

portaveu del congrés, va explicar que la
cita serà un espai de trobada perquè les di-
ferents entitats que treballen diàriament
en la defensa del dret a l’habitatge s’orga-
nitzin i trobin estratègies per als “enemics”
que poden “confrontar juntament” . Rus-
calleda va denunciar que la situació actual
és insostenible i que no poden seguir ai-
xecant-se “cada matí per aturar desnona-
ments”, assegurant que la solució a les
problemàtiques de l’habitatge només es

poden trobar amb ”una transformació es-
tructural del model actual”.

A banda de Ruscalleda, en aquest acte
de presentació als mitjans també van in-
tervenir-hi col·lectius com la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o el Sindi-
cat de Llogaters, dues de les entitats que
col·laboraran en l’organització del congrés.
Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters,
va dir que “la ciutadania empoderada és
una amenaça per als especuladors”, als
quals va acusar de “criminalitzar” el movi-
ment pel dret a l’habitatge. Palomera
també va tenir un record per a Juan Pastor,
activista de Santa Coloma que havia estat
detingut dies abans de la presentació i que
va sortir en llibertat el mateix 29 d’octubre. 

Per la seva banda, Juanjo Ramón, por-
taveu de la PAH, va explicar que a Catalunya
s’executen un de cada quatre desnona-
ments previstos, sense oferir cap alterna-
tiva. “Els especuladors tenen barra lliure”, va
lamentar Ramón, el qual va assegurar que
l’única solució per combatre aquesta situa-
ció és l’autoorganització. “Només el poble
salva al poble”, va dir el representant de la
PAH.

DOS DIES INTENSOS
L’organització ja ha penjat a la seva pàgina
web algunes de les ponències que estan
previstes per als dos dies del congrés. Al-
gunes de les que es faran seran Anàlisi ge-
neral de conjuntura, Mobilitzacions i
campanyes o Organització, mentre que
està previst que les entitats organitzado-
res facin públiques la resta d’activitats
previstes per al cap de setmana. 

MÚSICA/Un aniversari com el centenari d’un barri me-
reix una actuació musical a l’alçada, i la Prosperitat va te-
nir-la. El passat dissabte 5 d’octubre el pati de l'escola Ti-
bidabo va ser l’escenari d’una actuació de la Banda Mu-
nicipal de Barcelona, que va tornar a aquest punt de la ciu-
tat un segle després de la seva primera actuació.

El mític primer concert de la Banda Municipal de Bar-
celona es va celebrar a la confluència del carrer d’En Tis-
só amb el carrer de Rio de Janeiro (a prop de l’espai on ac-
tualment hi ha el camp de futbol municipal) i va servir per
inaugurar la construcció de les primeres cases del barri, a
iniciativa de la Cooperativa de la Habitación Barata.

Joan Catafal, un dels responsables de la comissió es-
pecial creada per l’Associació de Veïns per organitzar to-
tes les celebracions del centenari, valora en declaracions
a Veïns en Líniaque el concert va ser un gran èxit i que els
veïns van gaudir molt amb les peces de músics de reco-
negut prestigi mundial com Nino Rota, Alan Menken, John
Williams o Henry Mancini, entre altres.

El centenari de la Prosperitat seguirà i, abans que s’a-
cabi l’any, s’inaugurarà una mostra sobre la història de l’an-
tiga fàbrica de recanvis automobilístics Harry Walker. Les
commemoracions, tot i que els 100 anys se celebren aquest
2019, continuaran en marxa durant l’any que ve.

La Banda Municipal de Barcelona torna 
a actuar a la Prospe 100 anys després ECONOMIA SOCIAL/“Donem per complert aquest pri-

mer cicle de l ‘Espai Mescladís i des d’avui mateix estem
tancats. Mentrestant, mantenim un diàleg fluïd amb el Dis-
tricte amb la confiança de trobar una alternativa vàlida que
permeti continuar amb el nostre treball social. Us man-
tindrem informats!”. Amb aquesta piulada, el passat 21 d’oc-
tubre, els responsables de l’Espai Mescladís (situat al nú-
mero 31 del carrer dels Carders, al barri de Sant Pere, San-
ta Caterina i la Ribera) anunciava l’aturada de la seva ac-
tivitat per la clausura del local.

La fundació Mescladís va néixer fa 14 anys i ha estat
un referent a Ciutat Vella en aspectes com l’economia so-
cial, la inclusió i el treball amb persones en risc d’exclusió.
Des de l’any 2010 havia estat en aquest local.

L’emblemàtic Espai 
Mescladís tanca les portes

Juanjo Ramón, 
de la PAH, assegura 
que els especuladors
tenen “barra lliure”

Foto: Pedro Click / 9Barris Imatge
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MOBILITAT/ Els barris de la Sa-
grera i Can Peguera seran l’esce-
nari de dos tallers-debat més
sobre l’ús del cotxe a la ciutat du-
rant aquest mes.

D’aquesta manera, a dos
quarts de set de la tarda del prò-
xim dijous 21, el Casal de barri To-
rre de la Sagrera serà l’escenari
d’aquesta activitat, en la qual es
debatrà sobre aspectes com la
contaminació, les mesures que
impulsa l’Ajuntament per com-
batre-la o les alternatives de mo-
bilitat pública i sostenible que hi
ha (o que serien necessàries).

Sis dies més tard, dimecres 27,
es farà la mateixa activitat al Ca-
sal de barri La Cosa Nostra.

Dos tallers-debat
més sobre l’ús del
cotxe a la ciutat

JUSTÍCIA/ Tres dies després de la publi-
cació de la sentència del Tribunal Suprem
del judici del Procés, la FAVB va fer públic
el seu punt de vista sobre les condemnes. 

En un comunicat, la federació asse-
gura estar “profundament preocupada”
per la situació de conflicte generada per
la “dura i injusta sentència” contra els líders
del Procés. La FAVB considera que la con-
demna genera un “patiment humà inne-
cessari, complica encara més la cerca de
solucions polítiques a la complexa situa-
ció que vivim i aprofundeix en una judi-
cialització de la política a la qual mai no
s’hauria d’haver d'arribar”.

La FAVB va més enllà i assegura que la
sentència “inclou perilloses considera-
cions sobre els drets de manifestació i pro-

testa”. En conseqüència, la federació con-
sidera legítim que bona part de la ciuta-
dania de Catalunya protesti “de manera
pacífica i constructiva”, però rebutja la vio-
lència “vingui d'on vingui”.

NOVA CRIDA AL DIÀLEG
El text acaba dient que és necessari “tro-
bar vies polítiques que redueixin les ten-
sions i generin el clima de diàleg necessari
per abordar el conflicte i potenciant es-
pais d’entesa i diàleg”. La federació explica
que continuarà vetllant perquè “el movi-
ment veïnal sigui un espai inclusiu i de
convivència amb el màxim respecte als
sentiments de tothom, especialment
quan hem de donar resposta a la greu crisi
econòmica i ambiental que patim”.

La FAVB considera “injustes” 
les condemnes del judici del Procés

CONFERÈNCIA/ El passat 22
d’octubre es va organitzar una xe-
rrada sobre la importància de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
a la seu de la FAVB. 

Sota el nom On acaba la ciu-
tat?,Salvador Milà va encarregar-
se de la ponència inaugural, en la
qual es van abordar qüestions
com els reptes sobre la gover-
nança democràtica i el funcio-
nament d’aquest organisme, que
aglutina un total de 36 ciutats i
pobles del Barcelonès, el Baix
Llobregat, el Vallès Occidental i el
Maresme.  

Aquesta activitat va ser una
de les propostes del mes d’octu-
bre de l’Escola Veïnal de la FAVB.

La FAVB parla
sobre el paper 
cabdal de l’AMB

SALUT/ Lluís Mallart va ser l’en-
carregat de fer una ponència so-
bre els riscos que l’amiant té per
a la salut. El local de la FAVB, al car-
rer d’Obradors, va ser l’escenari de
la sessió, organitzada a principis
del mes passat en col·laboració
amb Jubilats de Macosa-Alstom,
afectats per l'amiant.

Mallart va compartir amb els
assistents els seus coneixements
sobre els problemes que aquest
material pot generar en la salut,
va parlar sobre la normativa vi-
gent i el paper que juguen les ad-
ministracions i va presentar di-
versos casos concrets recents
per posar sobre la taula dife-
rents possibilitats d’actuació.

Una sessió per
alertar sobre els
perills de l’amiant

Absoltes les tres activistes
denunciades per Aigües de Barcelona
JUSTÍCIA/ Les tres activistes del
col·lectiu Aliança contra la Po-
bresa Energètica (APE) que l’em-
presa Aigües de Barcelona havia
denunciat han estat absoltes per
la prescripció dels delictes que
se’ls atribuïen. L’APE va felicitar-se
per la decisió del Jutjat d’Instruc-
ció número 30 de la ciutat que es
va fer pública el passat 30 d’octu-
bre i que serveix per tancar un cas
que s’havia obert fa anys i que va
tenir un punt d’inflexió el març de
l’any passat, quan el procés de
mediació que s’havia posat en
marxa entre les dues parts va aca-
bar sense resultats.

Agbar va denunciar les tres
activistes el mes de febrer de l’any
passat, quan aquestes van fer una
acció de denúncia durant més de
vuit hores a les oficines comer-
cials que la companyia té a la ciu-
tat. La protesta tenia com a
objectiu exigir a la companyia
que condonés el deute que les fa-
mílies en situació de vulnerabili-
tat havien acumulat abans de la
posada en marxa del Fons de So-
lidaritat, el mecanisme de des-
comptes en les factures per a
aquests col·lectius.

Aquell mateix dia, els respon-
sables de l’empresa van assegurar
que el que s’estava reclamant no
es podia fer, tot i que setmanes
després moltes famílies amb pocs
recursos van rebre una carta en la
qual se’ls informava que el seu
deute relatiu a la part de consum
havia estat condonat per part
d’Aigües de Barcelona. Però mal-
grat això, poques setmanes més
tard l’empresa presentava una de-

núncia contra tres de les activistes
que havien entrat a les depen-
dències de la companyia.

L’APE va decidir contraatacar
aquesta ofensiva judicial amb
una campanya de denúncia de la
“repressió d’Agbar envers la ciu-
tadania”, fent servir l’etiqueta #En-
causadesPerAgbar a les xarxes
socials. Més d’un centenar d’enti-
tats i col·lectius van mostrar el
seu suport públicament a les de-
nunciades, cosa que va provocar
que la companyia fes un pas en-
rere i proposés posar en marxa
un procés de mediació, dirigida
per la Degana del Col·legi de l’Ad-

vocacia de Barcelona, Maria Eu-
gènia Gay. Com expliquen des de
l’APE, després que en les diferents
reunions mantingudes fos im-
possible que les dues parts arri-
bessin a un acord, des d’Aigües
de Barcelona van decidir deixar
morir el cas i no sol·licitar al Jutjat
la reactivació del procediment.

D’aquesta manera, un any i
mig després, la causa s’ha acabat.
L’APE assegura que “aquest triomf
no hagués estat possible sense el
suport d’un centenar d’entitats” i
va tornar a fer un clam per la re-
municipalització del servei. 

Es va posar en
marxa un procés
de mediació 

sense cap resultat
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Comerç

Miracle Sala guanya 
el concurs Lletres al Comerç

LITERATURA4La Fundació Bar-
celona Comerç va entregar el
passat 29 d’octubre els guardons
de la segona edició del concurs
Lletres al Comerç, que uneix co-
merç i cultura a través de relats
curts que tenen com a protago-
nistes botigues de Barcelona i pa-
raules clau relacionades amb el
món del comerç.

La guanyadora d’aquesta se-
gona edició va ser l’escriptora gi-
ronina Miracle Sala amb un relat
titulat ‘Cop d’Ull’, una història
d’humor i d’amor amb la parau-
la ‘revenda’ com a clau i la roba
com a connector principal.

Sala, que com a premi s’em-
porta 1.000 euros i la publicació
de la seva narració com a capça-
lera del segon volum de la col·lec-
ció Lletres al Comerç, editat per
Barcelona Comerç, va  aplaudir la
iniciativa d'aplegar petit comerç
i literatura durant el seu discurs.
“Aquest concurs potencia alhora
dos elements que pugnen per
sobreviure: el comerç de proxi-
mitat enmig de la voràgine ur-
bana i el relat breu enmig de la in-
diferència de les grans edito-
rials” va destacar Sala. En aques-
ta edició es van escriure al premi
144 escriptors i escriptores.

RECONEIXEMENT4El fundador
i president de l’eix comercial
Sants-Les Corts, Josep Escofet,
ha estat un dels guardonats als
Premis Comerç de Barcelona
d’aquest any. Escofet, xarcuter
de professió, va rebre el 24 d’oc-
tubre el Premi Albert González,
que reconeix la contribució dels
comerciants a la promoció, la in-
novació i el coneixement del co-
merç de la ciutat.

En el cas d’Escofet, el jurat ha
tingut en compte l’esforç que ha
fet durant anys per millorar el
comerç de proximitat barceloní.
En aquest sentit, el guardonat ha
treballat perseguint aquest ob-
jectiu, primer, com a president
de l’Associació de Comerciants
del carrer Galileu i, després, des
de l’eix Sants-Les Corts, que ell
mateix va fundar l’any 2006. A
més, actualment és el vicepresi-
dent econòmic de la Fundació
Barcelona Comerç.

SATISFACCIÓ DOBLE
En declaracions a Línia Les
Corts, Escofet ha admès que “és

molt satisfactori que et recone-
guin la tasca de tant de temps”.
De fet, ha assegurat que la sa-
tisfacció “és doble, perquè és el
Premi Albert González, una de
les persones més influents en la
modernització del comerç de
proximitat”.

D’altra banda, Escofet con-
sidera que el guardó també és

“un homenatge a tots els co-
merciants que cada dia obren la
seva botiga” i ha recordat que l’o-
fici de comerciant “és dur”.

Els Premis Comerç de Bar-
celona 2019 han tingut enguany
92 candidatures, el que suposa
un 50% més respecte a la xifra
de l’any passat i gairebé el do-
ble que el 2017.

Escofet (segon per la dreta), amb el guardó. Foto: Ajuntament

Premi Comerç per a Josep
Escofet, de l’Eix Sants-Les Corts

Festius 2020 | 29 de novembre i el 27 desembre
L’Ajuntament ha fixat els dos dies d’obertura comercial per al 2020, que s’afegeixen als vuit 
que estableix la Generalitat. Concretament, seran els dies 29 de novembre i 27 de desembre.
Aquests dos dies festius s’han fixat d’acord amb les principals entitats del sector comercial.
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Esports

A la tercera ha anat la vençuda.
El Polo de Roger Pallarols va su-
mar, per fi, la primera victòria de
la temporada diumenge passat al
camp del CD Terrassa (1-3). I és
que després de la inesperada
ensopegada a Santander del pri-
mer partit i del 0-4 contra l’A-
tlètic Terrassa de dimecres de la
setmana passada, els de Pedral-
bes van estrenar-se en la Divisió
d’Honor a Les Pedritxes amb un
gol de Xavi Lleonart i un doblet
del capità David Alegre.

Els de Pedralbes voldran fer
servir aquest triomf com a punt
d’inflexió per començar a sumar
victòries i en els dies que han de
venir afrontaran dues jornades
consecutives a l’Eduardo Dualde.
La primera serà aquest mateix
diumenge a les tres de la tarda,

contra l’Egara (un dels conjunts
que encara no ha perdut), men-
tre que el segon serà una setma-
na més tard, el dia 24, a la una del
migdia contra el Complutense.

INVICTES
Molt millors, en canvi, estan sent
els resultats del sènior femení. Les
de Fabri Demarchi han guanyat
els seus dos primers partits (1-3

contra l’Atlètic Terrassa i 3-0
contra el CH Sardinero). Les de
Pedralbes són, juntament amb el
Club de Campo i el Júnior, l’únic
equip que ha aconseguit el sis de
sis en el tram inicial de la lliga.

L’equip rebrà el Taburiente
aquest dissabte a la una del mig-
dia, mentre que la quarta jorna-
da portarà les de Demarchi al
camp de l’Egara.

Al Polo li està costant obtenir bons resultats. Foto: RCP

El sènior masculí del Polo
s’estrena en la tercera jornada
» Els de Roger Pallarols van recuperar una bona versió a Terrassa

» Dos de dos: inici de campionat perfecte del primer equip femení

El Joventut perd el primer
partit de la temporada

L’altre Joventut, el
de Badalona, va ser
l’artífex de la prime-
ra derrota del Joven-

tut les Corts. L’equip va perdre la
seva condició d’invicte en el par-
tit que es va jugar al Pavelló de la
Plana dissabte passat (59-55).

La derrota va ser conseqüèn-
cia de la confluència d’una dava-
llada del nivell defensiu i ofensiu
de les d’Alfred Benages, que no-
més van anotar nou punts i en
van concedir 19 en els darrers 10
minuts, i de l’augment de pres-
tacions de la Penya.

Així, el conjunt groc deixa
escapar la primera posició del
grup 1 de la Primera Categoria i
és tercer (colíder amb la Penya, el
Tordera i el Safa Claror) amb sis
victòries i una derrota. El basket
average general és el que causa
que les de Benages caiguin des del
primer fins al tercer lloc.

Els dos pròxims reptes que
afrontarà l’equip seran dos der-
bis; el primer serà contra el Mar-
tinenc, aquest diumenge a dos
quarts de vuit del vespre al Pa-
velló de l’Illa i el següent el dia 24
a la pista de l’Ateneu Montserrat.

Continua el frec a frec 
entre l’UBAE i el Linyola

L’UBAE no falla,
però l’FS Linyola
tampoc. Els dos
equips segueixen

amb el seu frec a frec al capdavant
del grup 2 de Tercera Divisió, ja
que després de set jornades han
sumat 18 punts cadascun.

Després d’un cap de setmana
de descans, els mamuts van tor-
nar a la competició diumenge
passat amb una victòria con-
tundent a la pista del quart per la
cua, l’Alcoletge (3-9), en el que ha
estat en el quart triomf conse-
cutiu del conjunt verd. Marc Ro-

dríguez, amb quatre dianes, i
David Macián, autor d’un hat-
trick, van brillar de forma espe-
cial en un partit que els ma-
muts havien sentenciat al des-
cans amb un 0-5.

L’equip, doncs, voldrà do-
nar-li continuïtat a aquesta bona
dinàmica recent. Per fer-ho, l’U-
BAE haurà de derrotar el sisè
classificat, el CEFS Santpedor,
que visitarà el Pavelló de l’Illa
aquest dissabte a les sis de la tar-
da. El pròxim desplaçament del
conjunt verd serà el dia 23 a la
pista de l’AECS l’Hospitalet.

Munar guanya el seu primer
títol del curs a l’Uruguai
Primer títol de la tempo-
rada. El tenista balear
Jaume Munar, del Reial

Club de Tennis Barcelona, va al-
çar la seva primera copa del curs
2019-20 diumenge passat a Mon-
tevideo. Munar va guanyar l’Open
d’Uruguai contra l’argentí Fa-
bricio Delbonis (7-5 i 6-2).

Aquesta és la quarta victòria
en el circuit professional del jove
jugador de Santanyí de 22 anys,
que en els seus darrers campio-

nats també s’ha quedat a les por-
tes de la victòria contra figures
com el seu company d’equip Ale-
jandro Davidovich.

La victòria de Munar a la ca-
pital uruguaiana permet que el
balear es mantingui en el top 100,
concretament en la posició 87. La
seva millor classificació d’ençà
que va fer el salt al circuit pro-
fessional va ser el número 52 des-
prés de derrotar Alexander Zve-
rev a Marràqueix.

Atletisme | Canvi de data de la Cursa dels Bombers
Una de les proves atlètiques que combina esport i solidaritat, la Cursa dels

Bombers, canvia de data. La 21a edició d’aquesta prova, finalment, s’ha fixat
per a l’1 de desembre. Encara hi ha places per als atletes que ho vulguin.

Pau Arriaga
PEDRALBES
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Alegría és l’obra amb què l’escriptor
Manuel Vilas ha estat finalista del Premi
Planeta 2019. Aquesta ha arribat després
de l’èxit d’Ordesa (2018) i, de fet, n’és una
conseqüència.  Es tracta d’una novel·la
“escrita des del cor de la memòria”, que
parteix dels records del passat, de ve-
gades dolorosos, i mira cap al futur
amb l’esperança de trobar això, l’alegria. 

Llibres

Alegría
Manuel Vilas

En Tomàs, un vidu de més de 70 anys, viu
sol i sense fer res. Un dia, la seva filla Mont-
se li regala la maqueta d’un Seat 600, que
li portarà records del cotxe que van tenir
a casa durant molts anys, quan la Carme,
la seva dona, encara vivia. Aquesta obra
escrita i dirigida per Pere Riera s’ha con-
vertit ja en un dels èxits de la temporada.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La dona del 600
Pere Riera

Flashy Ice Cream ha estrenat el seu pri-
mer treball discogràfic: Brillar o morir. Pol
Giancana, Sneaky i DAAX són els tres sa-
badellencs que formen aquest grup
de trap en català, que presenten un re-
cull de cançons inèdites i d’altres ja
publicades. Un dels atractius del disc és
la col·laboració amb altres artistes del
mateix estil, com Lildami o 31 Fam.

Música

Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Go-
enaga, directors de l’exitosa Handia, han
tornat a treballar conjuntament amb La
trinchera inifinita. Protagonitzat per An-
tonio de la Torre i Belén Cuesta, que sor-
prèn allunyant-se de la seva faceta còmica,
aquest film tracta sobre la Guerra Civil des
del punt de vista dels talps que es van ha-
ver d’amagar durant la dictadura.

Pelis i sèries

La trinchera infinita
Garaño, Arregi i Goenaga

Brillar o morir
Flashy Ice Cream

Exposició sobre Papanek
L’exposició ‘Victor Papanek: la política del disseny’ s’ha

instal·lat al Museu del Disseny de Barcelona, on serà fins
al 2 de gener. Es tracta de la primera retrospectiva que
s’ha fet d’aquest dissenyador, autor i activista austríac,

nascut l’any 1923 i mort el 1998. La mostra s’estructura
en diversos temes i parteix de l’obra de Papanek i altres
artistes contemporanis, com ara Catherine Sarah Young
o Jim Chuchu. Aquesta proposta neix de la col·laboració

entre el museu barceloní, el Vitra Design Museum 
d’Alemanya i la Fundació Victor J. Papanek.

Isabel Allende és una d’aquelles persones que no ne-
cessiten presentació. L’escriptora xilena va publicar la

seva primera novel·la, La casa de los espíritus, l’any
1982 i, des d’aleshores, el seu èxit no ha deixat de

créixer. Títols com Eva Luna (1987) o Retrato en sepia
(2000) formen part d’una rica i guardonada biblio-

grafia, que ha convertit Allende en l’autora viva més
llegida en llengua espanyola. El darrer reconeixe-

ment que ha rebut ha estat el Premi Internacional
Barcino de Novel·la Històrica, que li ha atorgat aquest

mes de novembre l’Ajuntament de Barcelona en el
marc de la 7a edició del festival Barcelona Novel·la
Històrica. L’autora de Largo pétalo de mar (2019) va

recollir el guardó el dia 4 al Saló de Cent, on va parlar
sobre les protestes civils que s’estan produint tant al
seu país com a Catalunya o a Hong Kong. En aquest

sentit, va dir que aquests moviments “generaran can-
vis socials positius molt importants”.

I S A B E L  A L L E N D EQUI ÉS?
Ser una escriptora d’èxit mundial

És l’autora viva més llegida en llengua espanyola

Famosos

Recollir un guardó a Barcelona
Ha guanyat el Premi Barcino de Novel·la Històrica

Aplaudeixen el seu discurs en rebre el premi
Va parlar de les protestes civils d’arreu del món

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Mario & Sonic
Aquest mes arriba ‘Mario & Sonic En Los Juegos Olímpicos: Tokio 2020’,
l’esperat videojoc per a Nintendo Switch que oferirà més de 60 proves.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DISSABTE 23 DE NOVEMBRE
20:00 Aina Huguet dirigeix i protagonitza Ras-

tres_Argelers, una de les propostes escèniques
del Barcelona Districte Cultural. / Centre Cí-
vic Tomasa Cuevas - Les Corts.

TOTS ELS DILLUNS
20:00 Continuen en marxa les sessions del ta-

ller Club de fotografiaque, des de principis del
mes passat, coordina el professor Rodrigo Stoc-
co. Cal inscripció prèvia, places limitades. / Cen-
tre Cívic Can Deu.

TOTS ELS DIJOUS
19:30 La professora Sandra Freijomil segueix sent

la responsable del taller Escriptura creativa,
que vol potenciar les habilitats literàries
dels alumnes. / Centre Cívic Tomasa Cuevas
- Les Corts.

A PARTIR DEL 15 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Demà passat es posarà en marxa

la mostra Luis Bisbe: O-brim! aixòilaresta, que
amb motiu de la reobertura de l’espai brin-
darà els assistents activitats per experimen-
tar amb l’art. / Fundació Suñol.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda@Art @Arte @Patriciacancelo serà

el nom de la mostra que, fins al pròxim 27 de
novembre, mostra diferents peces amb es-
cultures de ferro i pintures mixtes. / Centre
Cívic Can Deu.

AVUI 13 DE NOVEMBRE
18:00 Marta Gorchs serà la responsable de la nar-

ració Contes a la mà, per a nenes i nens que
tinguin entre 2 i 4 anys. L’activitat forma part
del Lletra petita - Sac de rondalles. / Biblioteca
Les Corts - Miquel Llongueras.

DIMECRES 20 DE NOVEMBRE
18:00 Grumpy duck serà el nom d’aquesta nar-

ració en anglès emmarcada en el cicle Lletra
petita - Sac de rondalles. / Biblioteca Mont-
serrat Abelló.

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
13:00 Partit d’hoquei herba corresponent a la

tercera jornada de la Divisió d’Honor feme-
nina entre l’RC Polo i la UD Taburiente. /
Camp Eduardo Dualde.

El contacontes Santi Rovira arriba al dis-
tricte per presentar l’espectacle ano-
menat L’armariet de colors. / Bibliote-
ca Montserrat Abelló.

Santi Rovira presenta el 
‘show’ ‘L’armariet de colors’
Dimarts 19 de novembre a les 17:30

La professora Aina Mir coordinarà les
quatre sessions del curs de cuina per
aprendre a fer receptes de pasta fres-
ca i nyoquis. / Centre Cívic Joan Oliver
- Pere Quart.

Quatre sessions per aprendre a
preparar pasta fresca i nyoquis

Tots els dimarts a les 19:15

El cantautor hospitalenc Dani Flaco
aterra a la Sala Bikini per presentar el
seu darrer treball, Al alimón, i repas-
sar els grans èxits de la seva trajectò-
ria. / Sala Bikini.

L’hospitalenc Dani Flaco
aterra a la Sala Bikini

Dijous 21 de novembre a les 21:30

Partit de bàsquet corresponent a la vui-
tena jornada del grup 1 de la Prime-
ra Categoria entre el Joventut i el
Martinenc. / Pavelló de l’Illa.

Derbi a la vista: el Joventut
rep la visita del Martinenc

Diumenge 17 de novembre a les 19:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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