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Reportatge

“No hem tancat mai. Ni durant les
guerres”. Són paraules de Pilar
Satta, la dona de Tristán Xancó, el
propietari de la Camiseria Xancó.
Situada al número 78 de la Ram-
bla, aquest emblemàtic comerç va
obrir les seves portes l’any 1820.
És a dir, l’any que ve farà 200 anys.

La Camiseria Xancó és un
exemple d’un tipus de negoci que
a Barcelona ha anat declinant en
els últims anys. Les notícies de tan-
caments de comerços emblemà-
tics s’han anat repetint. Les lli-
breries Catalònia i Canudas, la pas-
tisseria La Colmena de Gràcia, El
Indio, la sastreria Deulofeu... La
llista podria seguir perquè en el da-
rrer lustre una trentena de co-
merços emblemàtics han tancat
malgrat la catalogació municipal. 

Tot i aquesta realitat, provo-
cada molts cops per l’augment
dels lloguers, però en d’altres
perquè el negoci no ha evolucio-
nat o no hi ha hagut continuïtat fa-
miliar, també hi ha comerços
històrics que aixequen la persia-
na cada dia. La Camiseria Xancó
n’és un. Satta diu que l’augment
dels lloguers fa que “tots esti-
guem en perill”. El negoci, però,
rutlla. I, si ho fa, explica aquesta
comerciant, és “perquè no queda
gaire ningú” que treballi com ells.
“Segurament en Bel i prou, que de
fet va sortir d’aquí”. La forma de
treballar, molt artesanal, fa que
tinguin una clientela fixa que va-
lora el producte. “Tenim clients de
la ciutat però també turistes que
fa molts anys que tornen. Hi ha un
home d’Estats Units que fa 20
anys que ve”, afegeix. 

DES DEL 1761
La Cereria Subirà, situada a la
Baixada Llibreteria número 7 (el

Gòtic) des de principis del segle
XX, és la botiga més antiga que es
conserva a la ciutat. La va fundar
el 1761 el cerer Jacint Galí. El 1939
el cerer Paulí Subirà va fer-se cà-
rrec del negoci. Ara, al capdavant
de l’establiment hi ha Pilar Sobi-
rà, neta de Paulí Sobirà. De fet, la

Pilar només fa cinc anys que
porta el negoci, ja que fins fa ben
poc el seu pare era el cap visible.
Es va posar a dirigir-lo, tot i que
ella té una altra feina, quan el seu
pare va emmalaltir “perquè el ne-
goci no es perdés”. 

Sobre la problemàtica del llo-
guer, la Pilar explica que en prin-
cipi no els afecta, ja que durant els
anys 60 l’Ajuntament va expro-
piar l’edifici i, tot i que en un pri-
mer moment el consistori va vo-
ler tancar la cereria, finalment no

es va fer. Als 80 van firmar un
contracte de lloguer i ara tenen
una concessió fins al 2023 que es
prorrogarà fins al 2033.

Mentre dura la conversa, la
Pilar parla amb passió del nego-
ci i explica que en l’última dèca-
da 10 cereries han tancat. Es
nota, per dir-ho d’alguna mane-
ra, la responsabilitat històrica
que implica estar al capdavant de
la botiga. “El meu pare feia de tot.
La feina era la seva vida. Ara té
demència però quan el portem
aquí somriu”, explica. “Això és
una cereria i sempre ho serà”,
conclou convençuda.

ANTICS PERÒ MODERNS
No gaire lluny de la Cereria Su-
birà hi ha la Ganiveteria Roca
(1911), situada al número 3 de la
plaça del Pi, també al Gòtic. Fins
a l’any 2000 va estar dirigida per
membres de la seva família i lla-
vors va passar a ser administra-
da per un grup de ganiveters.

Lluís Torrente, gerent de l’es-
tabliment, va començar a treba-
llar a la botiga fa gairebé 30 anys.
Amb poca estona de conversa es

fa evident la seva entrega al negoci
i la seva professionalitat. Tot i que
la decoració i el mobiliari de la bo-
tiga, que és preciosa i al mateix
temps antiga, podria fer pensar
que és un negoci antiquat, res més
lluny de la realitat. La moderni-
tat i la professional són marca de

la casa. A banda del valor estètic,
la botiga es caracteritza per tenir
més de 7.000 articles –cuina,
perruqueria, afaitat i navalles i ga-
nivets– que destaquen per la
seva qualitat. “El nostre èxit es deu
a l’especialització. Anem a fires, te-
nim un bon producte, fem venda
electrònica, ho tenim tot infor-
matitzat...”, afegeix.

D’altra banda, Torrente rei-
vindica que els comerços com la
Ganiveteria Roca “donen una
imatge i un valor afegit a la ciutat”

i destaca que hi ha tres genera-
cions de barcelonins que els co-
neixen. “Ens fa molta il·lusió quan
venen a comprar l’àvia, la mare i
la filla juntes”, conclou orgullós. 

ARTICLES RELIGOSOS
La ruta acaba en un negoci que ce-
lebra el centenari enguany. Es
tracta de l’Estampería San José,
situada al barri Gòtic (carrer dels
Boters, 7). Actualment està espe-
cialitzada en la venda d’articles re-
ligiosos, tot i que no han deixat
l’estamperia. Els propietaris són
dos germans. Un d’ells, Antoni
Casals, que forma part de la ter-
cera generació, recorda que “fa 50
anys a Barcelona hi havia una
trentena d’estamperies i ara en
quedem dues”. 

Casals detalla que el negoci és
viable perquè en el seu cas és de
propietat i no de lloguer. Fa més de
20 anys que tenen web i la venda
digital els representa un 30% de la
facturació. Tot i això, admet que el
tipus de negoci “va a menys a nivell
mundial”. Sent de propietat, deu ser
temptador no vendre o llogar no?
“Sí, però no ho hem volgut fer”.

Albert Ribas
BARCELONA

Testimonis de la història
» Molts comerços emblemàtics han tancat els últims anys, però n’hi ha que resisteixen amb èxit

» La Cereria Subirà del barri Gòtic, fundada el 1761, és la botiga més antiga de Barcelona

Tot i la catalogació
municipal, el  lloguer 
és una amenaça per a
molts comerços antics

“Fa il·lusió quan venen a
comprar l’àvia, la mare i
la filla juntes”, diuen des
de la Ganiveteria Roca

A l’esquerra, l’interior de la Cereria Subirà. A la dreta, la Camiseria Xancó, situada al número 78 de la Rambla. Fotos: Línia
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La lupa

per Lluís Llanas, vicepresident de Barcelona Comerç

La Cambra com a solució
Des de la pèrdua de la quota cameral fa
anys, les Cambres de Comerç van perdre
una de les majors fonts d’ingressos per a
mantenir la independència econòmica de
l’entitat. Per a qualsevol entitat, la inde-
pendència econòmica de les adminis-
tracions hauria de ser una prioritat que
permetés redundar en la seva indepen-
dència política, social i d’acció.

En aquest sentit, la Cambra de Co-
merç de Barcelona, després del tomb que
ha fet en les darreres eleccions, hi té molt
a dir. En especial, com a representativi-
tat del comerç de proximitat, que s’ha bol-
cat en les eleccions amb
l’interès de sentir-se re-
presentat. En aquest sen-
tit, una estratègia impor-
tant dels candidats a l’ho-
ra de distanciar-se de les
grans empreses, multi-
nacionals i les 14 cadires
de plata, que ha quallat en
les pimes, interessades
finalment en tenir veu i
vot a les entitats més re-
presentatives del sector.
Així doncs, la Cambra de
Comerç, Indústria i Na-
vegació ha tornat a fer
efectiva la seva denomi-
nació. El comerç hi és i s’hi veu reflectit.

Deixant de banda les connotacions
polítiques de la nova orientació de la Cam-
bra, que és reflex del sentiment d’una gran
part de les pimes i autònoms del país, el
que està clar és que la Cambra no ha de
perdre, per una banda, el que ha guany-
at per l’altra. Si la Cambra ha esdevingut
de nou una entitat representativa del Co-
merç, ha de liderar també les solucions
que s’aporten a les inquietuds de la pime
i del comerç de proximitat. I en aquest
moment són moltes: el problema de les
grans empreses de distribució porta a por-
ta, la manca de seguretat dels autò-
noms, la defensa del comerç de proxi-

mitat i de les seves àrees d’influència na-
tural, els barris i els futurs ‘bids’, l’espe-
cialització en el producte propi, el pro-
ducte clònic i la manca de marques locals,
etcètera.

El tarannà de la direcció nova de la
Cambra em fa pensar que hi haurà una
sensibilitat molt major per afrontar
aquests reptes. Uns reptes dels quals la
Cambra, progressivament, s’havia allu-
nyat, deixant-ho en mans d’entitats pri-
vades i federacions de representació sec-
torial. Algunes han fet bona feina. Altres,
s’han enrocat en la formació, com a es-

tratègia per a mantenir estructures, a ve-
gades massa grans.

La Cambra ha de ser de nou aquesta
eina de cohesió que havia deixat de ser,
i que permeti que el comerç de proximi-
tat hi tingui de nou un aliat. Com a actor
polític que permeti integrar les nostres
vindicacions en el seu ideari i fer pressió
als governs de torn per millorar les nos-
tres condicions. I com a eina que ens pu-
gui aportar noves idees, estratègies i va-
lor afegit, modern, del segle XXI, per ade-
quar el nostre comerç al futur, de la mà
d’una institució potent i representativa.

En aquest camp, els eixos comercials
i les entitats territorials de primer impacte

hem de tenir una veu líder en la Cambra.
Alguns dels nostres representants asso-
ciatius com en Joan Carles Calbet, de Re-
tail.Cat, en Salvador Vendrell, president
de la Fundació Barcelona Comerç i en
Pròsper Puig, de l’eix Sant Andreu i al seu
torn president del Gremi de la Carn
s’havien presentat per formar part d’a-
questa Cambra, en unes eleccions que,
per massa polititzades, es van decantar
per altres opcions, deixant fora profes-
sionals i representants del comerç de pro-
ximitat. En altres candidatures també hi
havia candidats representants d’altres en-

titats territorials, com
Barcelona Oberta. Tots
ell, veus de les entitats del
comerç de Barcelona, van
quedar-ne fora.

Tenim l’oportunitat
de fer forta la Cambra si
en aquesta nova etapa
s’hi integra progressi-
vament aquesta plurali-
tat de veus. I no tant
per plurals ideològica-
ment, ja que en temes de
país ens hi trobarem
molt sovint, sinó princi-
palment en l’assumpció
cameral dels nostres ob-

jectius i propostes reals, en els nostres
problemes que trobem diàriament rere
el taulell. I cal emmarcar-ho en el nos-
tre marc natural, que és Europa. Fent
aliances entre tots els agents econòmics
camerals, amb Eurochambres i altres
organismes, el model català de co-
merç tindrà la possibilitat no només de
ser de nou un referent, sinó de posi-
cionar-nos internacionalment com a
grup heterogeni però cohesionat.

Els gurús econòmics diuen que la cri-
si torna. I els darrers anys se’ns han que-
dat pel camí empresaris, botiguers, au-
tònoms... La resposta ha de ser unitària,
ràpida i efectiva.

L'informe d'Amnistia In-
ternacional juntament

amb la sentència dels
ERO a Andalusia (que es va postposar
unes setmanes per a no perjudicar elec-
toralment @sanchezcastejon) confir-
men que Espanya NO ÉS UNA DEMO-
CRÀCIA i molt menys MODÈLICA sinó
una VERGONYA internacional.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Últimamente cuando
alguien compara el in-

dependentismo con Vox
solo pienso: pues ojalá. Ojalá dedicar
los mimos recursos del Estado contra
Vox, ojalá declaraciones diarias de in-
telectuales, editoriales, manifiestos.
Ojalá creyeran de verdad, al menos, que
es un peligro equiparable.

@apuente

A veure, he diferit amb
ell i entenc que ho se-

guiré fent en més o me-
nys coses, depenent del debat. Però el
que es troba a Twitter sobre en @Joan-
Tarda no és ni mig normal, fins i tot
quan diu coses evidents que només po-
den contradir els qui no aprendran mai
dels errors. I si ens calmem?

Faré la mateixa pre-
gunta una i mil vega-

des. Si quan els bancs
ens deixen diners als ciutadans, els hem
de tornar, per què quan els ciutadans
els hem deixat diners a ells, no ens els
han de tornar? En còmodes terminis, si
volen, i sense interessos, va. Però que
els tornin, Déu meu!

@eduardvoltas@toniaira@XSalaimartin

Els semàfors

Jardins de Pedralbes
El Festival Jardins de Pedralbes ha

confirmat els primers noms per a l’edi-
ció de l’any que ve. Una vegada més

l’organització del certamen mostra la
seva ambició amb noms com els de Cat

Stevens, Bryan Ferry o James Blunt. 
pàgina 10

Laia Palau
La cortsenca Laia Palau ha rebut la Me-

dalla d’Or de la Reial Ordre del Mèrit Es-
portiu per la seva llarga i exitosa trajectò-
ria com a jugadora de bàsquet. Palau té

un palmarès espectacular tant a nivell de
clubs com amb la selecció espanyola. 

pàgina 20

AV Pedralbes
L’Associació de Veïns i Veïnes de Pe-
dralbes organitza aquest diumenge la

novena edició del tradicional Mercat de
Nadal de Pedralbes. Més de 80 parades
oferiran diferents productes artesans,
amb els nadalencs com a gran reclam. 

pàgina 14
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El Joventut perd el primer 
partit de la temporada1

2
El Mini Estadi ja està gairebé 
del tot enderrocat

Compte enrere per al primer 
Congrés d’Habitatge de Catalunya

La residència d’avis de l’Arquebisbat 
segueix sense generar consens

El sènior masculí del Polo 
s’estrena en la tercera jornada

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

El garbuix en què està immersa la
política espanyola és fruit també
de l’ínfima solvència informativa
dels mitjans que estan en mans de
bancs i corporacions afins a l’Ibex
35 que fan un relat interessat se-
gons els convé.

Qui ens pot donar informació
que ens mereixi confiança? Què
esperem dels mitjans, que ens do-
nin la raó, que ens afalaguin o que
ens “cantin” les veritats? És una
qüestió de confiança. Què llegim,
escoltem o veiem? Si parlem de
les xarxes, ja no tenen la més mí-
nima garantia, perquè les notícies
falses circulen a tota màquina. Es-
taria bé que els mitjans i els seus
professionals fessin, com fan els
metges, un jurament “hipocràtic”
en el qual es comprometin segons
el Codi Deontològic del Col·legi
de Periodistes de Catalunya. Mal-
auradament, feta la llei, feta la
trampa, i com es pot constatar hi
ha alguns periodistes que mane-
guen les notícies a gust de la pro-
pietat sense cap escrúpol, com són
ben pocs els periodistes expe-
dientats pel seu Col·legi profes-
sional per mala praxi. Una altra
cosa són els articles d’opinió, en
els quals cadascú es pot esplaiar
segons les seves tendències perio-
dístiques, socials o polítiques.

Resumint: es tracta de fer una
informació acurada i precisa; evi-
tar perjudicis per informar sense
prou fonaments; rectificar les in-
formacions incorrectes; respec-
tar el dret a la intimitat; salvagu-
ardar la dignitat de les persones.
L’objectivitat hauria de ser la guia
i nord del periodisme, perquè
una de les bases de la nostra so-
cietat és la llibertat d’expressió i
d’informació.

Us farà lliures
per Jordi Lleal

A les xarxes

@alex_andres97: Luis Enrique torna a la
@SeFutbol però demana no tenir Robert
Moreno d'ajudant. Eren amics i companys
des del 2008. Què haurà passat?

@gabrielrufian: El principal mensaje
del tema de los ERE de Andalucía es
que en este país sale más barato robar
que votar.

#SentènciaEROs

@MiquelSaumell: El discurs final del MHP
Torra davant del tribunal que el jutja no
tindrà cap efecte sobre la sentència, però
és el millor discurs del seu mandat.

#TorraAcusa #TornaLuisEnrique

Les millors
perles

Mor Josep Pujol, creador de l’emblemàtic pastisset Pantera
Rosa. El químic va crear el dolç per a Bimbo l’any 1973 per
“casualitat” després de barrejar un pastís Bucaneros amb al-

tres components. El producte dedicat al popular personatge encara
és un dels més reconeixibles avui en dia pel seu característic color.

La diva i reina del Pop, Madonna, beu la seva pròpia orina
per recuperar-se dels concerts. Així ho va mostrar en un ví-
deo publicat a Instagram després d’un show. L’idil·li de la

cantant amb el líquid urinari es remunta al 1994, quan va adme-
tre que es pixava als peus per evitar que li sortissin fongs.

Un home vegà denuncia Burger King per cuinar un Whooper
Impossible sobre la graella de la carn. Phillip Williams, l’afec-
tat, es va mostrar indignat després que el restaurant de men-

jar ràpid de Florida li servís la popular hamburguesa vegana prepa-
rada en la superfície on s’havien elaborat derivats de la carn.

Dos telescopis de les Illes Canàries detecten la llum més
potent de l’univers, provinent d’un l’esclat de rajos gam-
ma. Swift i Fermi, els noms dels aparells, van trobar de

forma automàtica l’origen de la tempesta lumínica. Després es
va comprovar que és 100 cops superior a qualsevol altra llum.

Troben una guineu àrtica deambulant pels carrers de Sevilla. La
Policia Local la va aconseguir capturar sense saber d’on venia
després que els veïns ho alertessin. L’animal, acostumat a climes

molt més freds que els de la capital andalusa, va ser enviat a una fa-
mília d’acollida de la seva espècie al parc zoològic Mundopark.

Safata d’entrada

Un estranger i la independència
per Bengt Sjöberg

Els meus antecedents: Soc suec,
tinc 57 anys i soc comandament
intermedi en l'àrea de noves
tecnologies. Em considero una
persona curiosa i gran coneixe-
dor de la història contemporània.
Vaig venir a Catalunya de va-
cances per primera vegada l'any
2002. Em va semblar estrany
que hi hagués cartells en dos
idiomes. Abans només havia
sentit parlar de l'euskera. Em va
encantar el lloc i la gent i hi vaig
tornar, fins que vaig comprar un
apartament el 2009. Ara passo
tot el meu temps lliure allà amb
la família. Ens hi estem almenys
7 setmanes a l'any. 

Em va portar uns anys fins
que vaig descobrir el moviment
independentista. Primer vaig
pensar que només tenia a veure
amb no voler pagar tants im-
postos. Al voltant del 2010, vaig
llegir més història i vaig comen-
çar a aprendre més. Cap al 2014
vaig passar del desinterès a la
neutralitat. El que va succeir
abans del primer referèndum
no oficial i les converses amb el
meu principal amic català van
canviar el meu punt de vista a fa-
vor de la independència. El 2016,
el meu amic em va dir que Es-
panya era com Turquia. Jo no
vaig estar d'acord, en realitat
vaig pensar que era un comentari
absurd, però vaig haver de donar-
li la raó el juliol de 2017. Van tan-
car llocs web, hi va haver ràtzies
i més coses que li van donar la

raó. Ja havia canviat la meva opi-
nió sobre la independència. 

El meu apartament està a
Sant Carles de la Ràpita, que va
ser un dels llocs que es van pren-
dre com a exemple en el judici per
mostrar la brutalitat policial.
Vaig veure aquesta brutalitat po-
licial per internet a través de la te-
levisió catalana, perquè havia
retornat a Suècia un dia abans del
referèndum. Tota la meva famí-
lia veia la brutalitat policial es-
panyola com un atac personal i
un insult cap a nosaltres. Només
podem imaginar-nos com ens
hauríem sentit si això passés a
casa nostra. Les ferides han de ser
molt més profundes i doloroses
quan es tracta del teu lloc natal i
no “només” d'un lloc de vacances. 

Segueixo molt el tema cata-
là. A Twitter sovint discuteixo
amb nacionalistes espanyols que
diuen que els catalans són nazis
i altres insults horribles. Això no
és veritat. Tots els catalans que
hem conegut han estat molt
amables amb nosaltres, estra-
ngers estranys que no parlen ca-
talà, però que només parlen una
mica de castellà (amb molts er-
rors). Igual que altres bones per-
sones, et tractaran amb respec-
te si les respectes. Així que aques-
ta és una llarga història, però no-
més volia dir-vos per què és im-
portant per a mi i per què inten-
to fer tot el possible per ajudar el
poble català a aconseguir la lli-
bertat i la independència.
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Les Corts

REIVINDICACIÓ4Una iniciati-
va ciutadana presentada fa po-
ques setmanes reclama que l’ac-
tual Gran Via Carles III passi a
ser la Ronda de les Corts. La pro-
posta neix després que en els úl-
tims anys s’hagi esborrat el per-
fil monàrquic de diferents ca-
rrers de la ciutat, com ara el de
l’avinguda Príncep d’Astúries,
que ara és la de Riera de Casso-
les, o l’avinguda Borbó, que és
l’avinguda dels Quinze.

Els promotors de la inicia-
tiva expliquen que la idea sor-
geix de les conclusions del cicle
de conferències que es van ce-
lebrar ara fa un any a la biblio-
teca Montserrat Abelló sota el
títol ‘Toponímia de les Corts.
Noms de llocs i la seva història’.
En aquell moment es va deba-
tre sobre noms de carrers  que
eren susceptibles de canvi i es
van fer propostes de nous noms
a partir de criteris històrics i de
toponímia. 

“Valorem que el nom de
Ronda de Les Corts es més apro-
piat perquè s’ajusta al seu passat
geogràfic i històric i facilita l’inici
d’un impuls per recuperar la to-
ponímia dels barris del districte”,
afirmen els promotors. Ara hau-
ran de recollir 400 firmes per
presentar la proposta al plenari

del Consell de districte i que es
pugui fer el primer pas. 

SUPORT DE JXCAT
De moment JxCAT ha expressat el
seu suport a la iniciativa. “El nou
nom encaixa perfectament amb el
nom que té aquesta via quan creua
la ciutat”, diuen des del partit.

La Gran Via Carles III podria canviar de nom. Foto: Google Maps

Volen que la Gran Via Carles III
sigui la Ronda de les Corts

» Neix una iniciativa que aposta per retirar el nom d’un altre Borbó
» La proposta es va començar a parlar en unes jornades de fa un any

La residència del Bisbat, motiu
de discussió al Consell de Barri
URBANISME4La futura cons-
trucció de la residència d’avis
del Bisbat a Can Capellanets va
ser un dels temes protagonistes
del Consell de Barri del 21 de
novembre.

Durant la sessió, membres
de la plataforma Salvem el Pa-
trimoni de les Corts i porta-
veus d’altres associacions del ba-
rri van tornar a demanar al re-
gidor Xavier Marcé (PSC) la
creació d’una comissió per par-
lar sobre el projecte. La creació
d’un “espai de diàleg”, afirmen,
que ha estat reivindicat per for-
macions tan diferents com la
CUP i Ciutadans.

Aquests veïns denuncien en
un comunicat que el regidor va
reaccionar “amb crits i males pa-

raules” després que li critiques-
sin que digués que el futur edi-
fici tindrà quatre plantes. “El re-
gidor, més que exaltar-se i cridar
als veïns, el que hauria de fer és
intentar resoldre aquest con-
flicte”, afegeixen les entitats.

Des del PSC, per la seva ban-
da, consideren que durant el
Consell de Barri simplement hi
va haver un “intercanvi d’opi-
nions” quan es va parlar de la re-
sidència i emmarquen la situa-
ció en la normalitat d’una sessió
com és un Consell de Barri on hi
ha “intercanvis d’opinions”. Les
mateixes fonts afegeixen que
les entitats, amb el projecte de la
residència, “volen començar la
partida des de zero, però això ac-
tualment no és possible”.

ART4La Fundació Suñol ha in-
augurat fa poc la seva nova seu
a la Galeria B de les Corts, si-
tuada al número 14 del carrer
Mejía Lequerica. 

L’espai acollia des dels anys
80 la ‘Col·lecció Josep Suñol’
mentre que la seu de la funda-
ció fins ara era al passeig de Grà-
cia.  Per tal de celebrar el tras-
llat a la nova seu els dies 15 i 16
de novembre es van fer unes jor-
nades  amb tallers, concerts i al-
tres activitats.

Les primeres exposicions es
començaran a fer a partir del
mes de gener amb un cicle de
tres mostres comissariades per
Valentín Roma. 

MOR JOSEP SUÑOL
L’estrena de la nova seu va coïn-
cidir amb la mort de Josep Su-
ñol. Suñol, de 92 anys, va morir
l’11 de novembre després d’una
trajectòria vital marcada per la
seva carrera empresarial i per la
seva vocació de col·leccionista i

mecenes d’art. Suñol tenia una
de les col·leccions privades d’art
més importants de Catalunya
amb obres de Tàpies, Man Ray,
Picasso, Warhol i Picasso, ex-
posades al públic des de fa més
d’una dècada al que va ser el seu
domicili familiar del passeig de
Gràcia.  

Durant l’estrena de la nova
seu de les Corts la Fundació Su-
ñol li va retre homenatge amb
un acte de comiat públic que va
ser molt emotiu.

La Fundació Suñol estrena seu

Nadal | Encesa de llums
La plaça Comas acollirà demà a la tarda l’acte de l’encesa de llums de Nadal. A
partir de dos quarts de sis de la tarda començaran les activitats, que inclouran

tallers infantils, un espectacle participatiu i finalment l’encesa dels llums.
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Divendres 15 de novembre,
a la sala d’actes de la biblio-
teca Montserrat Abelló, tin-
gué lloc la conferència a
càrrec de la historiadora
Neus Ballbé «Carles III, la
llengua catalana. La unifor-
mització, una de les vies cap
al despotisme il·lustrat».  

La conferència ha estat
promoguda pel grup veïnal
«Retorn als nostres noms»
que té com a objectiu a curt
termini canviar el nom de
Gran Via de Carles III pel de
Ronda de les Corts. La  inicia-
tiva ciutadana va començar
la recollida de signatures al
districte per tal de presentar
aviat la proposta de canvi de
nom al ple de l’Ajuntament
del districte de les Corts.

La Dra. Ballvé va esmen-
tar alguns aspectes, perso-
nals i polítics, de Carles III
que poden ajudar-nos a en-

tendre el tarannà del seu go-
vern, fent especial menció a
la seva relació i tracte amb la
llengua catalana.

Després de la guerra de
Successió, Felip V va comen-
çar a aplicar els preceptes
absolutistes heretats del seu
avi Lluís XIV i va fer gala d’un
esperit de venjança envers
els antics regnes desafectes.
Quan el 1759 Carles III va
succeir el seu pare, l’aparell
polític i institucional espa-
nyol havia començat a aga-
far forma, i només calgué
adaptar-se a un sistema que
ja funcionava.

Per esdevenir un estat
modern calia uniformitat
política, econòmica, cultural
i, particularment, lingüística.
A La reial cèdula d’Aranjuez
del 23 de juny de 1768 es fa
palesa la voluntat d’unifor-
mització econòmica unifi-

cant aranzels judicials de la
Corona d’Aragó amb els de
Castella amb una moneda
per a tota la península i una
uniformitat  lingüística que
perseguia la castellanització
dels territoris amb llengua
pròpia. Aquesta «real cè-
dula» imposa una llengua
castellana que era aliena a
bona part de la població en
uns àmbits que eren espe-
cialment sensibles: l’ense-
nyament de primeres lletres,
que era, molt sovint, l’únic
ensenyament al qual tenien
accés amplis sectors de la
societat, i la predicació a les
diòcesis. Les universitats del
Principat van ser eliminades
en benefici d’una única uni-
versitat de nova creació, la
de Cervera, on la llengua ca-
talana va ser proscrita de
l’àmbit acadèmic.

Les conseqüències nega-

tives en l’ús públic i social del
català són evidents. Es va ini-
ciar un llarg camí de norma-
tives que, cada cop més i en
més àmbits, en restringien
l’ús. Per a una gran part de la
població de Catalunya el
castellà era la llengua que
s’havia d’aprendre als llibres
i no pas al carrer.

La Dra. Ballbé acabà la
seva intervenció amb una ci-
tació del mestre Josep Fon-
tana: “… la interpretació que
atribueix als Borbons espa-
nyols del segle XVIII un
paper modernitzador i de
progrés és una manifestació
de romanticisme delirant,
mancada de fonament. Es fa
difícil de pensar que pogués
modernitzar el país un règim
en què la política era deter-
minada, almenys en teoria,
per la voluntat absoluta dels
sobirans, si tenim en compte

que dels quatre protagonis-
tes essencials de la reialesa
borbònica d’aquell segle dos
van acabar bojos i els altres
dos eren dèbils mentals.
Quan deixem de banda la re-
tòrica del despotisme il·lus-
trat per analitzar l’evolució
real de la vida política al
segle XVIII espanyol, hi des-
cobrim un sistema caracte-
ritzat per la corrupció i la
incompetència…, en què no
hi havia ni ordre ni centralit-
zació, com pretén el “roman-
ticisme borbònic”.

Carles III i la desavinença 
amb el català

Cat Stevens, un dels primers
noms del Jardins de Pedralbes
MÚSICA4El festival Jardins de
Pedralbes va confirmar el 18 de
novembre els primers artistes
que actuaran a la vuitena edició.
Els britànics Bryan Ferry –ex-
lider de Roxy Music–, James
Blunt i el grup Alan Parsns Live
Project són els primers noms
confirmats, juntament amb el
de Cat Stevens, que es va anun-
ciar aquest dilluns. La cita serà
entre els mesos de juny i juliol
de l’any que ve.

Concretament, Blunt cantarà
l'11 de juny, Ferry el 20 de juny i
Alan Parsons Live Project el 30 de
juny. Les entrades per als con-
certs estan a la venda des de di-

vendres passat al web del festival.
En el cas de Cat Stevens, la visi-
ta serà molt especial, ja que l’ar-
tista britànic tornarà a Barcelona
per primera vegada des del 1976
per celebrar el 50è aniversari de
l’àlbum ‘Tea For The Tillerman’.
El concert serà l’únic que farà a
Espanya.

Cat Stevens va créixer a la ca-
feteria dels seus pares al cor del
barri de teatre del West End de
Londres. Inspirat pels Beatles, el
folk i el blues americà, va co-
mençar a escriure cançons des
de l'adolescència i va trobar l’è-
xit amb el seu single de debut ‘I
Love My Dog’. 

SOCIETAT4El mes de novembre
que ja s’acaba ha estat un mes de
reivindicacions feministes a les
Corts aprofitant el 25N. L’ob-
jectiu, com no podia ser d’una al-
tra manera, ha estat conscien-
ciar, aprofitant el Dia Interna-
cional per l’eliminació de la vio-
lència envers les dones, sobre
aquesta problemàtica social.

Els actes van arrencar el 4 de
novembre amb la inauguració
de l’exposició ‘Dones de ciència’,
que es pot visitar fins aquest di-
vendres a la biblioteca Montse-
rrat Abelló. La mostra ensenya
com estudis recents sobre gè-
nere i ciència revelen que enca-
ra hi ha discriminació cap a les
dones a les institucions de re-
cerca científica i tècnica, tant pú-
bliques com privades.

Una altra exposició que es
pot visitar, en aquest cas fins al
18 de desembre, és la de ‘Repú-
blica i feminismes’ a l’espai ex-
positiu Les Corts. La mostra re-
cull imatges de la trajectòria de
tres dones referents: la parla-
mentària Clara Campoamor, la
mestra Elisabeth Eidenbenz i
l’activista antifranquista Toma-
sa Cuevas. La tercera exposició,
que en aquest cas es va poder vi-
sitar fins al 22 de novembre al
Punt d’Informació Juvenil Les

Corts, va dur per nom ‘Concurs
de creació artística contra la
violència de gènere’. 

ACTE CENTRAL
D’altra banda, ahir es va celebrar
l’acte central de la commemo-
ració del 25N amb l’obra de te-
atre ‘Me n’he sortit’ a l’auditori
del Centre Cívic Tomasa Las
Cuevas-Les Corts. L’obra ha es-
tat creada per la Taula de Dones
de les Corts i reivindica el paper
de superació que algunes dones
maltractades han experimen-
tat  després de viure una expe-

riència tràgica com és la del
maltractament.

Per últim, entre avui i diven-
dres s’acabarà de completar  la
programació d’actes amb la pro-
jecció de la pel·lícula ‘La dalia ne-
gra’ i la segona jornada del Circuit
Territorial contra la Violència
Masclista. Divendres, per acabar,
serà el torn de l’obra de teatre ‘3,
2, 1… zero. Contra la violència de
gènere’ al Centre Cívic Joan Oli-
ver ‘Pere Quart’ i del darrer dia de
l’exposició ‘Quina feinada! La
(in)visibilitat del treball femení als
mitjans de comunicació’.

La reivindicació feminista ha estat la protagonista del novembre. Foto: Districte

El 25N omple les Corts d’actes
per reivindicar el feminisme
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4Sota el lema ‘Sumem capacitats,
sumem diversitats’ el 3 de desembre
se celebra el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, una jor-
nada per sensibilitzar sobre la di-
versitat i el dret a la vida independent
i que també té com a objectiu posar
en valor la tasca d’entitats i institu-
cions que treballen amb i per a les
persones amb discapacitat. 

El districte de les Corts s’afegeix
a la iniciativa amb diverses activitats
que es fan  aquesta setmana i la que
ve, com ara dues exposicions. Així
doncs, fins al 29 de novembre es pot
visitar  ‘Clara, concreta, concisa’ al ves-
tíbul del centre cívic Josep M. Trias i
Peitx, conformada per dibuixos abs-
tractes i espontanis assistits per or-
dinador fets per Clara Fernández, una
persona amb discapacitat visual i dis-
funció motora. D’altra banda, del 2
al 28 de desembre, la biblioteca
Montserrat Abelló acull una exposi-
ció de llibres, pel·lícules i audiollibres
per sensibilitzar l’opinió pública so-
bre els temes relacionats amb la
discapacitat. També es vol promou-
re la presa de consciència pel que fa
als beneficis que generaria la inte-
gració de les persones amb disca-
pacitat en tots els aspectes de la vida
política, social, econòmica i cultural.

Es podran consultar i treure en prés-
tec. A més a més, hi haurà una peti-
ta exposició a la sala infantil amb lli-
bres per als infants. 

D’altra banda, demà dijous, a les
11 h, a l’Ateneu de Fabricació de les
Corts es presentarà un parxís per a
persones cegues i amb resta visual
dissenyat i prototipat pel col·lectiu
de fabricants amb discapacitat física
i psíquica.

Finalment, el 4 de desembre hi
haurà dues activitats: al matí (10.30 h)
una ruta guiada accessible pels punts
més emblemàtics del nucli antic de
les Corts, amb un recorregut acces-
sible per a persones amb diversitat
funcional. Una activitat gratuïta on cal
fer reserva  al telèfon 932 680 477 o
a l’adreça electrònica info@fdc.cat, po-
sant a l’assumpte ‘Visita guiada a les
Corts’. La ruta inclou (si es demana)
servei d’interpretació en llengua de
signes (LSC) i disposarà de material
amb relleu i en llenguatge Braille i ma-
terial de lectura fàcil. Finalment, la tar-
da de dimecres serà cinematogràfi-
ca, amb la projecció a les 17 h al cen-
tre cívic Tomasa Cuevas-Les Corts, de
la pel·lícula ‘Las sesiones’. Con-
sulta tot el programa d’activi-
tats a la pàgina web del districte 
www.ajuntament.barcelona.cat/lescorts. 

Per últim, l’acte central de Bar-
celona serà el  3 de desembre al Saló
de Cròniques de l’Ajuntament, on es
presentarà l’estudi del Greuge eco-
nòmic de les persones amb disca-
pacitat. L’acte serà el punt àlgid de la
celebració dels 40 anys de l’Ajunta-
ment treballant per l’accessibilitat, la
inclusió i la diversitat a la ciutat i la ma-
nera de ratificar el  compromís de se-
guir avançant en la garantia plena de
drets de les persones amb discapa-
citat. Per motius d’aforament no-
més s’hi podrà assistir amb invitació.

TRES PORTAGONISTES
Per segon any consecutiu, l’Institut
Municipal de Persones amb Disca-
pacitat va fer un concurs per dissen-
yar la imatge d’aquesta campanya. Els
guanyadors van ser l’equip  format per
Jordi Santamaria, Alberto Chinchilla,
Belen Sanz i Alberto Anda en col·la-
boració amb persones de la Funda-
ció Ludàlia. Van crear la Carmeta, el Llu-
ís i la Sofia, tres personatges treballats
entre dissenyadors i els i les mateixes
protagonistes. El disseny transmet di-
versitat i alegria i, amb el lema ‘Sumem’,
fa protagonistes les persones que te-
nen capacitats diverses i remarca
aquells trets que les fan úniques,
trets que compartim tots i totes. 

Diversitat i inclusió
»El pròxim 3 de desembre Barcelona celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

» Les Corts s’hi afegeix amb activitats per reivindicar la feina que fan les entitats i les institucions

4Elles no tenen límits. Amb els
seus cèrcols, les cintes, les maces o
la pilota meravellen a qui les veu ac-
tuar. Elles són les gimnastes del Je-
roni de Moragas, un club esportiu
de rítmica que treballa amb per-
sones amb discapacitat intel·lectual. 

Aquest diumenge van partici-
par en la segona fase del Cam-
pionat de Catalunya de gimnàsti-
ca rítmica a Manresa. Per endavant

tenen ara un gran repte: els Cam-
pionats d’Espanya. La seva entre-
nadora, Sara Suárez, ens explica
que la rítmica és un pretext per tre-
ballar la salut, el benestar emo-
cional i per obrir portes i intentar
canviar coses, caminant cap a un
esport inclusiu.  “Per nosaltres el re-

sultat no és important, però sí
que és fonamental ser-hi, tenir
l’opció de competir. Per a elles,
aquests dies de campionat són es-
pecials, el motor que ens fa tre-
ballar: un repte i un estímul, un  dia
on poden demostrar tot el que
han après. A nivell d’autoestima,
seguretat i confiança és un estímul
brutal per les entrenadores i so-
bretot per les gimnastes”, apunta
l’entrenadora. 

Aquests dies a Girona i Man-
resa competien els únics quatre
conjunts que hi ha a Catalunya,
tres dels quals són del CE Jeroni
de Moragas i un de Sitges. Ara co-
mencen a preparar la rutina pels
Campionats d’Espanya, on parti-
ciparan molts més equips. “Encara
no sabem la seu, però tenim clar
que hi portarem a totes les gim-
nastes. No sabem si podran com-
petir totes, però ser-hi plegades
és un premi i com a club ho vo-
lem viure. Ens concentrarem en
un hotel i conviurem amb altres
gimnastes de tota Espanya”, con-
clou Suárez. 

Rítmica inclusiva

Dues imatges del campionat de Catalunya on va participar el Jeroni Moragas i dos dels personatges creats per a la campanya de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Fotos: CE J. Moragas i Districte

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

El Jeroni Moragas
és un club inclusiu

de rítmica 
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Comerç

El comerç de les Corts torna a
apostar per un Nadal inclusiu
INCLUSIVITAT4Per quart any
consecutiu les Corts impulsa un
Nadal amb perfil inclusiu en el
sector del comerç. Enguany l’ob-
sequi inclusiu que s’ha preparat
des de les entitats de persones
amb discapacitat és un arbre
de Nadal de disseny.

El projecte s’ha impulsat des
de l’Espai d’Inclusió, on partici-
pen nou entitats de les Corts que
han col·laborat tant en el disseny
de la figura com en la seva pro-
ducció i entrega. Aquest any,
les entitats participants han es-

tat l’escola Paideia, l’escola Je-
roni de Moragas, el Centre Ocu-
pacional les Corts, ASPASIM,
Servei Pre-Laboral Centre
d’Higiene Mental, la Fundación
Reto, l’associació Discapacitat
Catalunya  B1+B2+B3, el taller
Ocupacional Ariadna i l’asso-
ciació Esclat.

Enguany són un total de
700 comerços dels diferents ei-
xos comercials i centres co-
mercials que tenen l’arbre, del
qual també n’hi ha uns 200 en
bars i restaurants. 

ACTIVITATS4 L’Associació de
Veïns i Veïnes de Pedralbes or-
ganitza el seu tradicional Mercat
solidari de Nadal un any més.  La
cita, que arriba a la seva novena
edició, serà aquest diumenge
dia 1 de desembre.

El mercat es farà a la plaça
del Monestir i hi haurà més de
80 parades amb productes ar-
tesanals i de qualitat, amb els
productes típics nadalencs com
a principal reclam. Durant la jor-

nada també es podran veure els
pessebres artesanals que es fan
en el taller ocupacional de la
Fundació Aspasim.

NOVETATS
Entre les novetats d’aquest any
destaquen l’actuació del mag

Albert Llorens i la presència de
retratistes professionals que fa-
ran caricatures a la gent que ho
vulgui.

A més, l’escola Moragas tin-
drà un estand on es podrà com-
prar el seu ‘Receptari de cuina In-
clusiu’, un llibre de receptes sen-
zilles imprès de manera interac-
tiva per tal que es pugui consul-

tar amb els telèfons mòbils i tau-
letes gràcies a un codi invisible de
lectura per a persones cegues.

Durant la jornada també hi
hauran portes obertes al Mo-
nestir de Pedralbes, un concurs
de dibuix, un concert de piano,
l’actuació de la pallassa Kris,
una sessió de màgia, missa i un
cant de Nadales.

El Mercat de Pedralbes és un clàssic nadalenc. Foto: Districte

Arriba una nova edició del
Mercat de Nadal de Pedralbes

Solidaritat | L’Illa col·labora amb la Marató
L’Associació de Comerciants de L’Illa es va afegir entre el 18 i el 23 de novembre a 

una de les iniciatives per recaptar fons per a la Marató. Durant aquests sis dies es van 
organitzar partides de futbolí per 1 euro i tot el que es va recaptar serà per a la Marató. 

La plaça del Monestir
s’omplirà amb
80 parades amb
productes artesanals
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COMERÇ4Fa cinc anys a casa
nostra segurament molt poca
gent coneixia el significat del
Black Friday. Avui és al revés i
és probable que sigui força
complicat trobar algú que no
conegui aquesta jornada co-
mercial que enguany se cele-
brarà el pròxim divendres 29
de novembre.

La força del Black Friday,
una tradició importada dels
Estats Units que se celebra l’en-
demà del Dia d’Acció de Gràcies
i que serveix per inaugurar la
temporada de compres nada-
lenques, s’ha fet evident durant
els últims anys i el comerç de
proximitat s’ha fet seva aques-
ta data, tot i que en un primer
moment es va veure amb re-
cança. “El comerç local ha de ju-
gar a tot i adaptar-se”, afirma el
vicepresident de la Fundació
Barcelona Comerç, Lluís Lla-
nas. Tot i que el model que re-
presenta el Black Friday no és
el mateix que el del comerç lo-
cal, els botiguers de la ciutat te-
nen clar que han d’apostar per
aquest dia per tal que el com-
prador no només tingui l’opció
de fer la compra per internet.

Des de l’entitat RETAILcat,
la Unió d’Entitats de Retail de
Catalunya, també admeten la
força que ha aconseguit una
jornada com aquesta i ho atri-
bueixen al fet que “les cam-
panyes promocionals de curta
durada són atractives per als
clients”.

Així doncs, el 29 de novem-
bre els aparadors dels comerços
locals s’ompliran de cartells
anunciant diferents ofertes, que
segurament oscil·laran entre
el 20 i el 50%. De fet, molts co-
merços allargaran una mica
més el Black Friday i també ofe-
riran els descomptes algun dia
abans o l’endemà. 

LLUMS DE NADAL
Una altra prova de la impor-
tància del Black Friday és que
enguany es farà coincidir l’en-
cesa de l’enllumenat nadalenc de
la ciutat amb la seva celebració.
De fet, l’acte oficial de l’encesa es
farà el dia abans a Sant An-
dreu. L’espectacle, que durarà
una hora, es farà a partir de dos
quarts de sis de la tarda a Can
Fabra i anirà a càrrec de la com-
panyia teatral Dagoll Dagom.    

La força del Black Friday
» La jornada comercial amb descomptes especials se celebrarà enguany divendres 29 de novembre
» El comerç local ja fa uns quants anys que s’ha fet seva aquesta tradició originària dels Estats Units

El Black Friday és un esdeveniment comercial totalment consolidat a Barcelona. Fotos: Mariona Puig i Sílvia Jardí / ACN
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4Acostar els productes de proxi-
mitat i de temporada als nens i ne-
nes a través de la cuina. Aquest és
l’objectiu de l’Aula Gastronòmica
del Mercat de Sants, una iniciativa
creada l’any passat que s’ha posat
en marxa aquest curs 2019-2020.
Malgrat ser una proposta molt
jove, ja s’hi han sumat 63 classes de
primària de diferents escoles del
districte. És a dir, uns 1.500 alumnes.

L’activitat, que és gratuïta, es
desenvolupa els dimarts, dime-
cres i dijous al matí. En arribar al
mercat, els nens i nenes pugen a
l’Aula Gastronòmica, on reben un
davantal i un barret de xef que po-
dran endur-se a casa. Tot seguit,
baixen a descobrir quins produc-
tes cuinaran i quines són les pro-
pietats d’aquests aliments. Un cop
tenen totes les instruccions, tornen
a l’Aula, es renten les mans i, amb
l’ajuda d’una cuinera i uns moni-
tors, comencen a preparar una re-
cepta saludable elaborada amb
productes del mercat, que després
ells mateixos degustaran.

“La canalla en surt molt con-
tenta i els professors, també”, afir-
ma Francesc Leyva, coordinador de
l’Aula Gastronòmica i expresident
del mercat. I és que, més enllà de

divertir-se, els alumnes obtenen un
gran aprenentatge: entenen la im-
portància de consumir productes
de proximitat, coneixen el valor nu-
tricional dels aliments –ja que la
cuinera també és nutricionista– i
aprenen a menjar sa. Però no no-
més els infants es beneficien d’a-
questa iniciativa, també ho fa el
mercat: “Per a nosaltres, que els
nens i nenes valorin els productes
del mercat és una garantia de fu-
tur. Al final, tots hi sortim guanyant”,
assegura Leyva.

Per tal que el missatge perdu-
ri després de la sessió, reconeix que
l'activitat busca "involucrar-hi les fa-
mílies". Així, per acabar, entreguen
als menuts unes targetes amb
dues receptes per a cada estació de
l'any, a més d'una carta adreçada
als pares i mares proposant-los el
repte de fer-les plegats a casa. "És
important que els nens i nenes
col·laborin a la cuina de casa per-
què tinguin cultura gastronòmica
i puguin ser autosuficients en el fu-
tur", diu el coordinador de l'Aula.

DOBLE FUNCIÓ
La col·laboració de l’Aula Gastro-
nòmica amb les escoles santsen-
ques acaba tenint una doble fun-

ció: educativa i social. Durant les
sessions es fan cinquanta racions
de menjar, de les quals la meitat
són perquè els alumnes les de-
gustin i l’altra meitat es destinen al
menjador social de Canpedró. Així,
els nens i nenes prenen conscièn-
cia que hi ha gent que no té un plat
a taula i que cal ser solidari.

SUPEREN EXPECTATIVES
L’estrena d’aquest projecte ha es-
tat tot un èxit: s’han superat amb
escreix les expectatives dels im-
pulsors. En aquest sentit, l’expre-
sident del Mercat de Sants admet
que s’esperaven que hi partici-
pessin unes quaranta escoles, però
finalment en són més de seixanta.
Per fer front a aquesta xifra, reco-
neix que hauran de fer un sobre-
esforç econòmic i que necessitaran
“un cop de mà”, però creu que no
podien deixar fora cap escola del
districte. Tanmateix, sí que han
hagut de dir que no a centres de
fora de Sants que també s’han in-
teressat per la iniciativa. 

A banda, Leyva agraeix la im-
plicació d’empreses com Merca-
barna o HappyAgua, que ha cedit
la màquina d’aigua que els permet
estalviar en ampolles de plàstic.

Unmercat obert a les escoles
» El Mercat de Sants vol fomentar els productes de proximitat i de temporada entre la canalla
» L’Aula Gastronòmica rebrà uns 1.500 alumnes de 63 classes de primària durant aquest curs

4”El mercat també és un dels nu-
clis socials més importants del ba-
rri, forma part del seu teixit asso-
ciatiu”, afirma Francesc Leyva. Per
això, a més de treballar amb les es-
coles de tot el districte, el Mercat de
Sants fa tallers específics amb les
entitats amb què comparteix ba-
rri, com ara els Castellers de Sants
o la Coral Sant Medir, entre d’altres.

A més, els dijous a la tarda,
l’Aula Gastronòmica acull uns 25
avis i àvies del Casal de Gent Gran

de Sants, que debaten sobre re-
ceptes i preparen els seus plats amb
una cuinera. “És un intercanvi de co-
neixements entre clients habituals
del mercat”, comenta Leyva sobre
aquesta activitat. A banda, el mer-
cat ha iniciat recentment una col·la-
boració amb Mercadona per tal d’o-
ferir uns tallers de cuina especia-
litzada per a celíacs i intolerants a
la lactosa. Amb tot plegat, tal com
diu l’expresident de l’equipament,
l’objectiu és “no deixar ningú fora”. 

En contacte amb tot el barri

Els nens i nenes que visiten l’Aula Gastronòmica elaboren receptes saludables amb productes del mercat. Fotos: Anna Utiel

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DEL MERCAT DE SANTS
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Segona victòria de la temporada.
El Polo de Roger Pallarols segu-
eix recuperant sensacions i aco-
blant peces de mica en mica,
cosa que li va permetre derrotar
el Complutense (5-3) diumenge
passat, en el segon partit conse-
cutiu dels blancs a l’Eduardo Du-
alde. Dos gols de Borja Llorens i
les dianes de Javi Cabot, Tomás
Terradas i Guillermo Fortuño
van servir perquè els de Pedral-
bes superessin un conjunt ma-
drileny que no va abraçar els
braços fins al darrer període.

Aquests tres punts, doncs,
permeten que el conjunt de Pa-
llarols escali fins a la sisena po-
sició, que comparteix amb el Ju-
nior de Sant Cugat. El pròxim
repte per a l’equip de Pedralbes
serà un viatge a la Comunidad de

Madrid aquest dissabte per jugar
contra el Club de Campo. Apro-
fitant el pont del desembre, la Di-
visió d’Honor jugarà dues jorna-
des: en la primera, el dijous 5 de
desembre, l’equip rebrà el Barça,
mentre que tres dies més tard vi-
sitarà el Junior.

MINICRISI AL FEMENÍ
I mentre el sènior masculí es
refà d’un inici complicat, qui
sembla que pateix un petit sotrac

és el primer equip femení, que va
perdre el segon partit consecutiu
al camp del Complutense (2-0)
diumenge passat. Aquesta, a més,
va ser la primera jornada que les
de Fabri Demarchi es van quedar
sense veure porteria.

El Polo estrenarà els com-
promisos del mes de desembre
rebent el Club de Campo aquest
diumenge a dos quarts d’una del
migdia en el millor partit de la si-
sena jornada de la lliga.

Un moment del darrer partit de l’equip blanc. Foto: JM Llorens / RCP

El Polo recupera sensacions
derrotant el Complutense

» Enfrontament directe: els de Pallarols visitaran el Club de Campo
» El sènior femení enllaça dues derrotes i perd pistonada a la lliga

Bereket i Hilali s’adjudiquen
la 96a edició de la Jean Bouin

ATLETISME4L’eritreu Michel
Bereket i la magribina Shiham
Hilali van ser els vencedors de la
96a edició de la Jean Bouin, co-
neguda popularment com la Cur-
sa de Barcelona, que va disputar-
se diumenge passat. Els dos ven-
cedors van aconseguir guanyar a
la ciutat en la seva primera par-
ticipació. Segons l’organització,
uns 7.000 atletes no van voler
deixar escapar l’ocasió de parti-
cipar en la prova esportiva més
antiga que encara segueix cele-
brant-se a Catalunya.

David Palacio i Adel Mechaal

també van pujar al podi mascu-
lí, mentre que Marta Pérez i Li-
dia Campo van ser la segona i la
tercera, respectivament.

Més enllà d’aquesta cursa
estrella, durant el matí del dia 24
també es van disputar les proves
Open (per a atletes veterans o
amateurs, que es va saldar amb
la victòria per al veterà Reyes Es-
tévez i l’andalusa Dolores Chi-
clana) i la prova de cinc quilò-
metres, que va coronar Marc
Cunyat (per davant d’Albert No-
guera) i Silvia Guerra (superant
Regina Gutiérrez).

El Joventut tanca el mes
apallissant el BAM en el derbi

El derbi de la nove-
na jornada del grup
1 de Primera Cate-
goria va tenyir-se

de color groc. El Joventut conti-
nua ferm al capdavant de la lliga
(empatat amb la Penya) gràcies
al triomf aconseguit diumenge
passat a l’Espanya Industrial
contra el Bàsquet Ateneu Mont-
serrat (39-95) en un dels derbis
més desiguals que es recorden.

Les jugadores d’Alfred Ben-
ages ja havien tancat el primer
parcial amb un clar 4-20 gràcies
a una extraordinària actuació

defensiva, tot i que en l’aspecte
ofensiu també va destacar Mire-
ia Riera, amb 26 punts, i María
Cordón i Laura Martínez, amb 14
més cadascuna.

L’equip groc començarà el
darrer mes de l’any aquest di-
umenge al Pavelló de l’Illa, on re-
brà la visita del Sant Andreu
Natzaret de Badalona, mentre
que el darrer desplaçament del
2019 serà el dissabte 14 (després
del pont) a l’Hospitalet, per jugar
a la pista de l’AESE. El matx a
casa contra el Safa Claror serà l’úl-
tim repte d’aquest any.

Palau rep la Medalla d’Or de la
Reial Ordre del Mèrit Esportiu
BÀSQUET4Dimecres de la set-
mana passada es va anunciar
que la cortsenca Laia Palau ha es-
tat una de les esportistes pre-
miades amb la Medalla d’Or de la
Reial Ordre del Mèrit Esportiu,
un dels guardons que concedeix
anualment el Consejo Superior de
Deportes. 

Palau comparteix reconeixe-
ment amb l’altre gran capità de la
selecció espanyola masculina de
bàsquet de la darrera generació,

el santfeliuenc Juan Carlos Na-
varro. D’aquesta manera, Palau
entra a formar part d’un grup se-
lecte d’esportistes on hi ha, entre
altres, Pau Gasol, Pep Guardiola,
Martín Fiz, Almudena Cid o
Gemma Mengual, entre altres.

La base, que va tornar a la lli-
ga espanyola la temporada pas-
sada per jugar a l’Uni Girona, va
complir 40 anys el passat mes de
desembre, però segueix exhibint
un gran nivell físic i tècnic.

Tenis | L’RCTB +55 femení, campiones de Catalunya
Continua el degoteig de títols per a l’RCTB. A banda dels jugadors que van aconseguir la
Copa Davies, l’equip +55 femení del club va proclamar-se campió de Catalunya després
de guanyar contra el CN Sant Cugat (3-0) en una final disputada en aquesta localitat.

Pau Arriaga
PEDRALBES

Foto: Uni Girona
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El nom d’Aitana Ocaña va començar a sonar a finals
del 2017 gràcies al seu pas per ‘Operación Triunfo’, con-

curs en què va quedar segona. Un cop acabat el pro-
grama, la cantant de Sant Climent de Llobregat de se-
guida es va convertir en la concursant més popular. A

l’estiu del 2018, va estrenar el seu primer single, Teléfo-
no, que va ser un èxit de reproduccions. El mateix any
va publicar l’EP Tráiler i el juny passat va veure la llum

el seu primer àbum d’estudi, Spoiler. Actualment, la
seva carrera passa per un molt bon moment. Tot i que
no es va endur el Grammy Llatí al qual estava nomina-

da, sí que va actuar a la gala d’entrega d’aquests pre-
mis de la mà d'Alejandro Sanz. El dia 19, va assistir a la

gala People in Red de Barcelona, organitzada per la
Fundació Lluita contra la Sida. En aquest acte va aca-
parar totes les mirades i va interpretar dues de les se-

ves cançons: Vas a quedarte i Nada sale mal.

A I T A N A  O C A Ñ AQUI ÉS?
Ser una cantant revelació

És la concursant d’OT 2017 que més ha triomfat

Famosos

Assistir a la Gala contra la Sida
Va interpretar ‘Vas a quedarte’ i ‘Nada sale mal’

Comentaris positius per la seva actuació
La seva presència a l’acte era una de les més esperades

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Lost Ember
Mooneye Studios ja ha publicat Lost Ember, un videojoc que permet als jugadors 

explorar la natura a través d’un llop. Disponible per a PS4, Xbox i PC.

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

Càmera i ciutat
El CaixaForum de Barcelona acull l’exposició ‘Càmera i ciu-
tat’, que dona protagonisme a l’anomenada fotografia de
carrer. Formada a partir de diverses col·leccions del Cen-

tre Pompidou de París, la mostra recull obres de fotògrafs
i cineastes com Brassaï (autor de la sèrie ’París de nit’),

Henri Cartier-Bresson o Barbara Probst. Gràcies a aquests i
altres artistes, avui dia comptem amb un extens arxiu que

ens permet comprendre com era la vida urbana al llarg
de les diferents etapes del segle XX. L’exposició es pot

veure al CaixaForum fins al 8 de març del 2020.  

Els protagonistes d’aquesta novel·la són
el Pere i el Joan, dos germans que viuen
les seves vides en paral·lel. Mentre
que el primer viu amb els pares i no pot
oblidar la seva exparella, l’altre és mes-
tre de primària i té una vida secreta.
Amb La teva ombra, Jordi Nopca ha
guanyat la primera edició del Premi
Proa de Novel·la, convocat pel Grup 62.

Llibres

La teva ombra
Jordi Nopca

Al costat d’un arbre, en Vladimir i l’Es-
tragó esperen l’arribada de Godot.
Així comença l’obra més coneguda de
Samuel Beckett, que la sala homònima
encara no havia produït mai. Ara, grà-
cies a la traducció de Josep Pedrals i a
la direcció de Ferran Utzet, l’obra es po-
drà veure fins al 4 de gener.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Esperant Godot
Samuel Beckett

Ginestà, el duet barceloní format pels
germans Serrasolsas, ha estrenat el
seu segon àlbum: Ginestà (Kasba Mu-
sic, 2019). En aquest disc, la Júlia i el Pau
barregen el pop-folk amb la música
electrònica i hi inclouen cançons com
Estimar-te com la terra o Kilòmetre 3, que
han aconseguit milers de reproduc-
cions a totes les plataformes.

Música

Després de l’èxit rotund de Frozen (2013),
la segona entrega de la pel·lícula era una
de les estrenes més esperades d’aquest
2019. I no ha decebut: les aventures d’El-
sa, Anna, Kristoff i Olaf han aconseguit
batre rècords de recaptació en la seva pri-
mera setmana als cinemes. Aquest cop,
la trama va més enllà del regne d’Aren-
delle i s’endinsa en un bosc encantat.

Pelis i sèries

Frozen 2
Jennifer Lee i Chris Buck

Ginestà
Ginestà

ÉS FAMOSA PER...
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DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE
19:00 La companyia Jarra Azul arriba al districte

amb la proposta escènica 3,2,1... Zero. Con-
tra la violència de gènere. / Centre Cívic Joan
Oliver - Pere Quart.

TOTS ELS DIMECRES
16:00 Continuen en marxa les sessions del ta-

ller Mòbils, smartphone sensa secrets, en les
quals Elsa Ramos comparteix apps i recursos
pràctics per al nostre telèfon. / Centre Cívic
Josep Maria Trias i Peitx.

TOTS ELS DIJOUS
18:30 Fins al dia 18 del mes que ve, el profes-

sor Fédor de Pablos serà el responsable del
taller Balls de saló, que vol potenciar les ha-
bilitats de dansa dels alumnes. / Centre Cí-
vic Tomasa Cuevas - Les Corts.

FINS AL 29 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Clara Fernández és l’ànima que s’a-

maga al darrere de la mostra Clara Concreta
Concisa. L’artista té discapacitat visual i dis-
funció motora. / Sala d'actes del Centre Cívic
Josep Maria Trias i Peitx.

FINS AL 13 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Recta final en la qual es podrà vi-

sitar la mostra Vespa, que repassa la impor-
tància d’aquest emblemàtic model de moto
durant la segona meitat del segle passat. /
Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

AVUI 27 DE NOVEMBRE
11:00 Montserrat Dulcet serà la responsable de

la sessió Ballmanetes, música, moixaines, can-
tarelles, jocs rítmics i contes per a infants que
tinguin entre 6 mesos i 3 anys. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

TOTS ELS DISSABTES
10:00 Cada dissabte al matí s’ofereix un espai

de joc lliure entre infants i les seves famílies
per fomentar el temps de lleure compartit.
/ Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
17:45 Partit de bàsquet corresponent a la de-

sena jornada de la Copa Catalunya femeni-
na entre el Joventut i el Sant Andreu Natza-
ret. / Pavelló de l’Illa.

Les golfes serà el títol de la narració que
Roger Casadellà coordinarà aquesta tar-
da. Entrada gratuïta. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

Roger Casadellà fa una narració
a la biblioteca Montserrat Abelló

Avui 27 de novembre a les 18:00

Olga Viza, periodista i presentadora de
televisió, coordinarà la xerrada Pe-
riodisme: construir una mirada neta so-
bre la realitat. Entrada gratuïta. / Bi-
blioteca Montserrat Abelló.

Olga Viza parlarà sobre 
el periodisme a les Corts

Demà 28 de novembre a les 19:00

Dmaná, una de les bandes europees
tribut al popular grup de rock mexicà,
s’encarregarà d’una de les últimes
propostes musicals d’aquest mes de no-
vembre. / Sala Bikini.

Dmaná, una banda tribut 
als mexicans, arriba a Bikini

Divendres 29 de novembre a les 21:00

Partit d’hoquei herba de la sisena
jornada de la Divisió d’Honor femenina
entre l’RC Polo i el Club de Campo. /
Camp Eduardo Dualde.

El Polo estrenarà el desembre
rebent el Club de Campo

Diumenge 1 de desembre a les 12:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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