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Reportatge

A Catalunya hi ha més de
175.000 persones grans que
viuen soles. És una situació que
cada dia afecta més gent i que,
segons les previsions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS), el 2050 serà un feno-
men que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans
de 65 anys a tot el món.

Aquesta situació la provo-
quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que
es produeixen just abans de la ju-
bilació i el fet que cada vegada
més persones arriben a la velle-
sa sense parella. Això acaba pro-

vocant que augmenti el risc d’a-
parició de la soledat no desitjada.

El problema és que aquest fe-
nomen que cada vegada va a
més té un impacte molt impor-
tant sobre la salut física, mental
i emocional de les persones que
ho pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes
que gairebé tothom relaciona
amb estar en família. És per això
que des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per com-
batre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.

Una de les beneficiàries d’a-
quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep

les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que, per
a ella, el més important no és el
menjar, sinó el fet de tenir com-
panyia durant una estona, amb
altres persones grans, i compar-
tir aquests moments en unes da-
tes assenyalades.

Aquesta activitat és puntual i
es fa per Nadal, però Amics de la
Gent Gran té gairebé 2.000 vo-
luntaris que, cada setmana, pas-
sen dues hores amb la gent gran.
Com explica la mateixa Lara Mi-
llán, durant aquesta estona surten
al carrer per anar al teatre o a be-
renar, entre altres activitats, però
el més important és que li fan
companyia. Per això, afirma que
està “molt contenta” de poder
tenir un voluntari d’Amics de la
Gent Gran, perquè és una estona
que assegura que gaudeix molt.

Lluitant contra la solitud
» Més de 175.000 catalans i catalanes majors de 65 anys passaran sols les festes de Nadal  

» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

Pau Massip / Anna Utiel
BARCELONA

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.

Pel que fa a la situació de les
persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”
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Reial Club de Polo
Un any més (i enguany se’n compleixen
33) el Polo ha organitzat el tradicional
Torneig de la Immaculada. En aquesta
edició, la cita ha aconseguit reunir més
de 1.300 joves jugadors d’hoquei arri-

bats d’Itàlia, Anglaterra o Bèlgica. 
pàgina 20

Els semàfors

Salvem el Patrimoni
La plataforma Salvem el Patrimoni de Les
Corts organitza demà la primera jornada
de reivindicació per preservar el patrimo-
ni arquitectònic i paisatgístic local. Durant

l’acte es parlarà, entre altres, del cas de
Can Capellanets o el de Can Planes.

pàgina 10

Dones les Corts
La Taula de Dones de les Corts participa-
rà dissabte en la inauguració del memo-

rial de l’antiga presó de dones de les
Corts. L’entitat ha estat des de fa anys al

darrere d’aquesta reivindicació per recor-
dar les dones que van patir la repressió. 

pàgina 12

Ahir van banalitzar la
porta del Menjador so-

lidari del Gregal @Men-
jadorGregal. Denunciem aquest acte i
també la presència creixent del feixis-
me als nostres barris. El menjador fa
una tasca importantíssima i volem
aprofitar aquests fets per posar en re-
lleu tot allò que fa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Blai Gumí, un cata-
là de 23 anys, ha obtin-

gut la plaça de solista
de contrabaix a la Bayerische Staatso-
per. És una notícia d’una volada extra-
ordinària. Els mitjans en faran la difu-
sió que mereix? Ho llegirem correcta-
ment els responsables de la cultura i de
l’educació del país?

Un dels criteris ob-
jectius per determinar

que un règim és autori-
tari i demòfob és el fet que s'atribu-
eixi el poder de limitar la llibertat
d'expressió per motius "de seguretat
nacional". És censura directa i arbi-
trària. És despotisme. És l'Espanya en-
follida.

Catalans, no parleu en
català als nouvinguts.

Es veu que és racista, clas-
sista i colonitzador. Ho podeu fer en
castellano, que és la llengua pura, que
mai no s'ha imposat a ningú i que tot-
hom sap o ha après amb gran plaer i de
forma totalment natural. Un regal dels
déus.

@LaMitjons@Joanlluislluis@eixpereiv @edmoncolomer

La lupa

per Ramon Masvidal

Qüestió de prioritats

Teresa Pàmies, en un paràgraf del seu lli-
bre Quan érem capitans, explica una
conversa amb un company basc de les
joventuts comunistes al viatge que feien
als EUA l’any 1938 per recaptar fons per
a la causa republicana. En un moment
de la conversa, el basc digué a la Tere-
sa que la diferència entre un comunis-
ta basc i un de català era que ells són pri-
mer bascos que comunistes.

Quan serem lliures els catalans? No
ho sé, perquè en certa manera ens cre-
iem que ja ho som i no ho
som ni de bon tros, només
cal veure el panorama.

Recordo quan era jove, en
ple franquisme, les discus-
sions familiars de sobretaula
entre els partidaris d’en Macià,
d’en Companys o d’en Cambó.
Ara veig que absurdes que eren aquelles
discussions quan tots els catalans estàvem
sotmesos a una implacable dictadura que
no ens permetia quasi ni respirar.

Sembla que no hem après la lliçó,
malgrat estar veient aquesta falsa auto-
nomia amb una Generalitat i un Parla-
ment castrats i tutelats per un estat que
vol mantenir el poder central i centra-
litzador utilitzant el poder judicial, ja que
ara no queda bé utilitzar el poder mili-
tar com han fet al llarg de la història.

Tenim uns poders superiors que ens
humilien i ens aixafen i, mentrestant, po-
lítics i partits catalans jugant a dretes, es-

querres, anarquistes, liberals... com si ja
fóssim un estat sobirà, amb l’agreujant
que dins de casa nostra s’ha tornat a des-
envolupar un lerrouxisme que ha pro-
piciat que una part de la població que viu
al territori s’hagi tornat anticatalana. 

Quan un passa una malaltia greu s’a-
dona que la prioritat en aquell mo-
ment crític de la malaltia és sortir-se’n
i recuperar la salut, i no t’amoïnen altres
problemes que et poden afectar encara
que siguin importants.

Ja sé que alguns em direu que els
problemes existeixen i no ens en podem
oblidar del tot, però us dic en primer lloc
que els problemes i dèficits que pateix el
nostre territori no s’han generat els
darrers anys, sinó que venen de més llu-
ny i són fruit d’un tracte diferencial i dis-
criminatori que rebem de l’estat al qual
pertanyem. I, en segon lloc, que aquest
estat (mani qui mani) no ha tingut mai
ganes de revertir la situació.

El senyor Fernández del PP va dir
l’altre dia al Parlament que Catalunya no
té dret a la independència perquè no és
una colònia. Doncs sí que ho és, i l’hi do-

naré dues raons: una, perquè vàrem ser
annexionats al “Reino de España” en un
tractat (Utrech 1713) on no vàrem tenir
ni veu ni vot i, dues, perquè l’estat ens
manlleva un 8% del PIB cada any quan
l’ONU considera colònia un territori
quan l’aportació a la metròpoli és su-
perior al 6%.

Ara, catalans i altra gent que viu i es-
tima aquesta terra tenim una missió
prioritària que és recuperar la llibertat.
Això vol dir recuperar la sobirania na-

cional que permet, en primer
lloc, administrar el total dels
ingressos fruit del treball
dels seus habitants i decidir
com i a què es destinen i
quin grau de solidaritat vo-
lem tenir amb altres pobles.

També em direu alguns
que el món és cada cop més “interde-
pendent”. D’acord, però aquesta cessió
de sobirania a institucions supranacio-
nals, com pot ser la UE, es fa amb trac-
tats prèvia negociació i respon a la so-
lució de problemes globals que un estat,
sigui gran o petit, no té capacitat de re-
soldre, i no es posen en problemes do-
mèstics, com per exemple quina llengua
has de parlar.

No sé si ha quedat prou clar quina
és la prioritat: construir la casa de la
llibertat abans que discutir el color de
les cortines i, en tot cas, la roba bruta
es renta de portes endins.

La prioritat és construir la casa 
de la llibertat abans que discutir 

el color de les cortines
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Arriba una nova edició del 
Mercat de Nadal de Pedralbes1

2
Volen que la Gran Via Carles III 
es digui Ronda de les Corts

La residència del Bisbat, motiu 
de discussió al Consell de Barri

El 25N omple les Corts d’actes 
per reivindicar el feminisme

El comerç de les Corts torna 
a apostar per un Nadal inclusiu

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Existeix una perversa tendència,
per part d’algunes institucions de
l’Estat, de banalitzar el terrorisme,
confiant fer passar bou per bèstia
grossa i així poder tirar pel dret, ac-
tuant a conveniència per poder re-
primir les accions de manifesta-
cions i protestes independentistes.
Un exemple: un tribunal de l’au-
toanomenada justícia espanyola
condemna a quatre anys de presó,
per delicte d’odi, un ciutadà que es
va alegrar de la mort d’un torero en
una plaça de Terol. L’anomalia no
té límits, s’ha desbocat!

Fins a quin punt s’ha arribat
que el senyor Robert Manrique,
víctima de l’atemptat de l’Hiper-
cor, hagi dit això: “No m’agraden
els actes vandàlics, però no són
terrorisme. No es pot banalitzar el
dolor per rapinyar quatre vots”. 

També hem patit la banalit-
zació del feixisme de Vox. Se’ls ha
donat cobertura mediàtica, s’ha
minimitzat el seu ideari neofalan-
gista, homòfob, racista, masclista
i catalanòfob. Aitor Esteban del
PNB, després d’un debat a la tele-
visió, es va negar a donar la mà a
Espinosa de los Monteros de Vox. 

L’autoesbombada justícia es-
panyola va pendent avall, cap al
precipici de l’arbitrarietat abso-
luta. S’està fent l’harakiri i, el que
és més greu, no se n’adonen!

A quants taxistes, pagesos, es-
tibadors, controladors aeris, tre-
balladors de drassanes i miners
que han cremat cotxes, conteni-
dors, pneumàtics i tallat carrete-
res i vies de tren i han col·lapsat
aeroports els ha aplicat l’Audièn-
cia Nacional la llei antiterrorista? 

Ah! Però no eren indepen-
dentistes catalans, i aquests sí que
no tenen perdó.

Banalitzar
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

El propietari d’una bici robada l’ha recuperat gràcies als Mossos
després de veure-la a Wallapop. Així ho ha explicat recentment
El Periódico, que detalla que un policia de paisà es va fer passar

per amic del propietari en la cita amb la lladre per recomprar el ve-
hicle. És un exemple més dels fraus a l’empara d’internet.

Una família de Palamós ha aconseguit inscriure la seva filla
amb el nom de Pau després de la negativa que es va tro-
bar al registre civil de la Bisbal de l’Empordà. Des del jut-

jat de Palamós argumentaven que la llei no ho permetia, però fi-
nalment hi han donat llum verda.

Set de cada deu conductors no saben canviar una roda i el 60%
no sap reaccionar davant de situacions imprevistes a la carrete-
ra. Són dades d’un estudi de l’Associació Professional d’Empre-

ses Formadores en Seguretat Vial (Formaster), que també indiquen
que el 90% dels conductors no ha llegit mai el manual del seu cotxe.

Almenys tres tones de cocaïna del narcosubmarí enfonsat
recentment a Galícia ja han estat descarregades per efec-
tius policials després de reflotar la nau. La quantitat de

droga que transportava podia superar els 100 milions d’euros
al mercat negre.

L’exjugador del Barça Samuel Eto’o s’ha convertit en estudiant
de Harvard. L’exfutbolista estudiarà un grau en administració
d’empreses a la prestigiosa universitat nord-americana. És per

això que Eto’o es traslladarà a viure a Boston. Tot plegat després
d’haver muntat una casa d’apostes al Camerun. 

Ales trencades
per Mari Carmen Lozano

A fora plou i a dins també. La por-
ta s’obre i ella comença a tremo-
lar. El got d’aigua rellisca tren-
cant-se en mil trossets on veu re-
flectida la por. Sent com avança
pel passadís l’olor agre de begu-
da. Les petjades són cada cop
més sonores. Només obrir la
porta de la cuina, li pregunta si li
ha comprat l’escuma d’afaitar. La
dona fa un esforç perquè la veu
li surti del coll i li respon que no
se n’ha recordat. Ell li crida que
no serveix per a res. Amb la mà
dura, fa un cop a la taula i llença
el dinar a terra. Ella s’ajup per re-
collir la destrossa i ell ho aprofi-
ta per llançar-se-li a sobre, aga-
far-la pels cabells i amenaçar-la
dient-li que mai més es torni a ob-
lidar de les seves comandes.

I així la llar en mans del mal-
tractador es converteix en un
camí ple de mines a punt d’es-
clatar. Elements domèstics con-
vertits en armes llancívoles i
punxants. La casa ha deixat de ser
un lloc acollidor i segur per trans-
formar-se en un infern on l’ho-
me violent llança els plats a ter-
ra, posa les mans al coll o a la
cara, crida, insulta... deixant les
seves empremtes fora i dins del
cos de la dona.

L’article 1 de la llei de violèn-
cia de gènere assenyala que la vio-
lència de gènere no és un pro-
blema que afecta només l’àmbit
privat, sinó que també es mani-
festa públicament com el símbol
més inhumà de la desigualtat

existent a la nostra societat. Una
violència que es dirigeix sobre les
dones pel fet mateix de ser dones,
per ser considerades pels seus
agressors faltes dels drets mínims
de llibertat, respecte i capacitat de
decisió.

L’educació és l’eina primor-
dial en la prevenció de la vio-
lència de gènere perquè és l’ú-
nica que pot canviar les ments
dels éssers humans. Cal intro-
duir en les nostres escoles el va-
lor de la igualtat entre sexes i el
rebuig decidit a la violència de
gènere i a qualsevol forma de
violència física o psicològica.
Si tenim en compte que l’esco-
la és un dels contextos de so-
cialització més importants per
a la creació de la pròpia identi-
tat, dels nostres ideals i objec-
tius, s’ha de treballar perquè des
del professorat, les famílies i el
propi alumnat s’informi de qual-
sevol forma de violència que es
pugui detectar per tal de poder
frenar-la i aturar-la.

Des del terra la dona mira
cap al passadís fosc i allunyat,
sent el seu cos i els seus peus dè-
bils i cansats, però sap que si
aconsegueix aixecar-se i córrer
podrà fugir de l’infern. Enrere
quedaran la culpabilitat, la ver-
gonya, la indefensió, la intimi-
dació, les amenaces, les triste-
ses, la solitud... Podrà salvar-se
i volar. Ser una dona lliure,
sense pors, respectada i feliç. A
fora fa sol i a dins també.

Safata d’entrada

A les xarxes

@chelodelagarza: Ya me imagino a
Trump pidiéndole a su staff: “Rápido, ha-
gan un fotomontaje del póster de Rocky
con mi cara. Se viene un tweet genial!”

@jordiPuignero: El decret que pretén
però no aturarà "la #RepúblicaDigital" per-
metrà intervenir Internet i les comunica-
cions dels ciutadans sense ordre judicial. 

#MordassaDigital

@10ClaraVila: Han passat 48 hores i ja
ningú se'n recorda. No som res important,
aquest és el problema. Continuem sent
invisibles a ulls de la societat. #25N.

#EnsMaten #RockyTrump
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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ENTITATS4L’auditori de les Cris-
talleries Planell acollirà demà a les
set de la tarda la primera jornada
de debat sobre la preservació del
patrimoni arquitectònic de les
Corts. La trobada l’organitza la
plataforma Salvem el Patrimoni
de Les Corts, juntament amb
l’AV Les Corts, l’AV Zona Uni-
versitària, la Comunitat de Veïns
de Mejía Lequerica i Veïns de Les
Corts.

Els veïns volen posar al da-
munt la taula diferents casos del
districte, i també de la ciutat, on
consideren que el patrimoni ar-
quitectònic i paisatgístic està
amenaçat. Un d’ells, el de més ac-
tualitat, és el de Can Capellanets,
on l’Arquebisbat hi té projectada
la construcció d’una residència
per a gent gran. Des de l’entitat
fa molt de temps que batallen per
aconseguir modificar  el disseny
actual del projecte.

Un altre cas que es tractarà  és
el de Can Planes (l’antiga Masia

del Barça) i la Maternitat, que
l’entitat considera que és un
exemple de “patrimoni al servei
de l’especulació”. I és que els
veïns denuncien que el projecte
de l’Espai Barça és un exemple
de l’urbanisme que afavoreix
“els interessos privats”. També es
farà referència a Can Rigalt, a la
frontera entre el districte i
l’Hospitalet. En aquest cas, la in-
tervenció la farà Maria Cruz San-

tos, de la plataforma SOS Mo-
numents.

Abans d’acabar es parlarà del
cas de La Rotonda, l’edifici mo-
dernista de Sarrià-Sant Gervasi,
la reforma del qual va ser par-
cialment anul·lada per la justícia
i, finalment, Josep Maria Gui-
llaumet (Salvem el Patrimoni de
Les Corts) pronunciarà la xerra-
da ‘L’urbanisme destrueix el pa-
trimoni de Barcelona’,

Els veïns diuen que Can Capellanets s’ha de protegir. Foto: Arxiu

Front veïnal per defensar
el patrimoni cortsenc

» La Plataforma Salvem el Patrimoni de Les Corts celebra demà 
un acte reivindicatiu durant el qual hi haurà diferents xerrades

Premi per al disseny interior
de l’Escola Anglesola

ARQUITECTURA4El disseny in-
terior de l’Escola Anglesola, fet
per l’estudi Vora Arquitectura,
ha rebut un premi en el marc de
la celebració dels 2A Continen-
tal Architectural Awards 2019.

L’interior de l’escola, que està
situada de forma provisional a l’e-
difici de la masia de Can Rodés,
es caracteritza per tenir un siste-
ma de parets de fusta i portes co-
rredisses. Això permet que el
centre pugui implementar millor
el seu projecte educatiu, que es

basa a fomentar la flexibilitat i a
no tenir espais tancats. 

En declaracions a Betevé, la
cap d’estudis de l’escola, Mig-
dalia Bellart, explica que el dis-
seny interior els dona “molta fle-
xibilitat a l’hora de fer grups
oberts i crear espais de lliure cir-
culació”. 

Actualment l’Escola Angle-
sola té tres cursos (P3, P4 i P5)
i està previst que el curs que ve
ja estigui a l’edifici definitiu del
carrer Numància.

CONCERT4El Festival Jardins
de Pedralbes va anunciar a finals
de novembre un nom  per a la
seva vuitena edició que no va
deixar indiferent i que és més
que probable que acabi penjant
el cartell d’entrades esgotades,
Manel. El grup barceloní actua-
rà el 12 de juny.

Fa pocs dies Manel va avan-
çar que anunciaria nous concerts
a Barcelona després d’haver es-
gotat molt de pressa les entrades
del Cruïlla de Tardor, que a mit-

jans de novembre va servir per-
què el grup presentés el seu nou
disc ‘Per la bona gent’. 

RAPHAEL I LOQUILLO
A banda de Manel, el Jardins de
Pedralbes ha confirmat dos noms
més: Rapahel i Loquillo.  Raphael
repassarà el 7 de juny els seus 60
anys de carrera, que ha estat dis-
tingida amb 335 Discos d'Or, 50
Discos de Platí i un Disc d’Urani
per les vendes de més de 50 mi-
lions de discos a tot el món.

Pel que fa a Loquillo, oferirà
un doble concert el 5 i 6 de juny
per presentar el seu nou disc, 'El
último clásico', en què reivindi-
ca el poder del rock i el pop clàs-
sics i que té com a col·laboradors
Gabriel Sopeña o Igor Paskual,
a més de Leiva, Marc Ros (Si-
donie) o Santi Balmes (Love of
Lesbian). 

Per últim, el certamen tam-
bé ha confirmat l’actuació de la
banda formada a Melbourne,
Crowded House, el 10 de juliol.

L’interior de l’escola es caracteritza pels espais oberts. Foto: Escola Anglesola

Manel, al JardinsdePedralbes

Societat |Un calendari per conèixer la història local
El col·lectiu Barriada Cortsenca publica aquest Nadal la quarta edició del calendari que té com a
objectiu fomentar el coneixement de les Corts. El del 2020 es titula ‘12 històries cortsenques-De

fins cap a fora’ i està centrat en la vida de les parets de cases, comerços i espais emblemàtics.  

El cantant Guillem Gisbert en un concert anterior. Foto: Pere Francesch/ACN
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El memorial de l'antiga presó
de dones de les Corts, enllestit
MEMÒRIA HISTÒRICA4Després
d’uns mesos de retard aquest
dissabte s’inaugurarà el memo-
rial de l’antiga presó de dones de
les Corts, que està situat a la can-
tonada dels carrers Joan Güell i
Europa. L’acte arrencarà a la
una del migdia.

A la jornada hi participaran
la Taula de Dones de les Corts i
La Caldera de les Corts. El mo-
nument és un espai de memòria
creat després de la reivindicació
ciutadana que va liderar la Pla-
taforma pel futur monument
de la Presó de Dones de les
Corts a partir del 2013.  Té una
base feta de paviment de basalt
sobre la qual hi ha sis grans pe-
dres d’escullera que mostren
les diferents procedències de
les dones que van ser empreso-

nades a les Corts. En el monu-
ment també hi ha cinc tòtems
d’acer inoxidable que mostren
amb imatges de la presó de
fons, dues grans paraules de
color lila: dones i presó.  

ENTRE 1939 I 1955
La Presó de Dones de les Corts
va ser, entre 1939 i 1955, un es-
pai de repressió i empresona-
ment de dones, moltes d’elles per
motius polítics. Onze preses van
ser afusellades al Camp de la
Bota en aquesta etapa. L’any
1955, la presó va tancar després
que les carcelleres de l’orde re-
ligiós que gestionava la institu-
ció aconseguissin permutar la
finca. La zona es va transformar
ràpidament i no va quedar cap
vestigi de la presó.

REIVINDICACIÓ4Tsunami De-
mocràtica ha convocat una con-
centració “massiva” als afores
del Camp Nou la tarda de di-
mecres que ve, dia que se cele-
bra el Barça-Madrid.

En un comunicat, el movi-
ment es queixa de la “impossi-
bilitat” de pactar amb els clubs
“l'oportunitat de fer visible a les
grades i al camp” el seu mis-
satge de “crida al diàleg que Es-
panya ignora”. La crida que fa
Tsunami Democràtic estableix
quatre punts de trobada al vol-
tant del camp perquè les per-
sones que volen formar part de
la protesta es concentrin a les
quatre de la tarda en un punt
concret en funció d’on vinguin.
Concretament, l’entitat crida a

la gent   de la Catalunya Central,
el Camp de Tarragona, Lleida i
Pirineus a trobar-se al carrer
d'Arístides Maillol amb l'avin-
guda de Joan XIII; els de Bar-
celona ciutat a l'avinguda de

Joan XIII amb el carrer Me-
néndez y Pelayo; els de l'Hos-
pitalet, Baix Llobregat, Vallès
Occidental, Penedès, Garraf,
Terres de l'Ebre i País Valencià
a Travessera de les Corts amb
Arístides Maillol, i els de Giro-
na, Barcelonès Nord, Vallès
Oriental, Catalunya Nord i les
Illes a Travessera de les Corts
amb Elisabeth Eidenbenz. 

18.000 PERSONES
Des de Tsunami ja han dit que
més de 18.000 persones s’han
afegit a la iniciativa per diver-

sos canals. Moltes d’elles tenen
entrades o abonaments i “ja
han rebut les consignes perti-
nents i s'han organitzat per
desenvolupar les accions pre-
vistes”, afegeixen.

Així doncs, i tot i que el co-
municat concreta poca cosa,
sembla evident que l’objectiu de
Tsunami és dificultar l’accés al
Camp Nou i alterar la prèvia
d’un dels partits amb més res-
sò arreu del planeta. Si el par-
tit s’acaba celebrant, sembla
que la protesta també pot acon-
seguir ser visible.  

Tsunami Democràtic vol condicionar el Barça-Madrid. Foto: Districte

Barça-Madrid: Tsunami
Democràtic passa a l’atac 

La plataforma convoca
una concentració
“massiva” als afores del
Camp Nou per dimecres
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4Comença el compte enrere
per Nadal. Els carrers ja estan
engalanats amb els llums, les
botigues decoren els aparadors
amb arbres, garlandes i detalls
nadalencs i al districte comencen
els actes nadalencs, plens de ta-
llers, concerts i diverses activitats
creatives i lúdiques. També es
podrà gaudir dels tradicionals
pessebres, les trobades amb el
Pare Noel i el Tió, l’entrega de les
cartes als patges reials i la tradi-
cional cavalcada de Reis. Tot un
conjunt de propostes configuren
el programa de les festes d’en-
guany, creat per a tots els gustos
i totes les edats, fruit del treball
conjunt amb els eixos i les asso-
ciacions comercials del districte,
les entitats i els equipaments
municipals.

La campanya de Nadal va en-
gegar el passat dijous 28 de no-
vembre amb l’acte oficial d’en-
cesa de llums a la plaça Comas.
Tallers infantils, una xocolatada
organitzada per l’Eix Sants-Les
Corts i un espectacle musical
participatiu van omplir la plaça
d’infants i famílies que van viure
amb expectació el moment d’en-
cesa dels llums de Nadal del dis-
tricte. Així, i fins al 12 de gener, els
veïns i veïnes de les Corts podran
gaudir d’un ampli ventall d’acti-
vitats nadalenques. Tallers in-
fantils de calendaris i tions, ex-
hibicions artesanals, espectacles
aeris, una pista de gel per als atre-

vits i atrevides, els tradicionals
pessebres de l’església de Sant
Ramon Nonat i del Monestir de
Pedralbes, conta-contes, teatre i
moltes activitats més. Tot gràcies
a la intensa participació de les as-
sociacions comercials, associa-
cions de veïns i veïnes, entitats i
els equipaments dels barris com
ara l’Espai d’Art, l’Eix Comercial
Sants-Les Corts, l’AVV de Pedral-
bes, Les Corts Comerç 08028,
l’Associació de Comerciants i em-
presaris del Cor de les Corts, Mer-
cat de les Corts, el Mirall de Pe-
dralbes, entre d’altres. 

Una altra de les cites obligades
del Nadal a les Corts és la música,
amb la tradicional Trobada de
Corals de les Corts al Monestir de
Pedralbes, que es va celebrar el
passat diumenge 1 de desem-
bre, el concert de la Banda Sim-
fònica de les Corts (dissabte 14 de
desembre al CC Tomasa Cuevas-
Les Corts) o el Concert d’Any Nou
a l’Auditori AXA (diumenge 12
de gener a les 18.30 h). La reser-
va d’invitacions per aquest darrer
concert es pot sol·licitar al Districte
(comunicaciolescorts@bcn.cat) fins
al dia 10 de gener a les 12 h. 

UNA NIT MÀGICA
Els més petits i petites ja co-
mencen a fer bondat. Prou bé ho
saben el Pare Noel, el Tió i els Reis
Mags de l’Orient, que ja estan vi-
gilant que s’hagin portat bé o, en
comptes de regals, rebran carbó

del dolç. Al districte podreu tro-
bar el Tió de Nadal, que si piqueu
ben fort portarà moltes sorpreses,
el Pare Noel, que passejarà per di-
versos indrets de les Corts per sa-
ludar als infants i donar-los ca-
ramels, i la Cavalcada de Reis, or-
ganitzada des de l'any 1974 per
l’Associació Cultural Vallespir i
els Districtes de les Corts i Sants.
A les 16.45 h es farà la rebuda de
Ses Majestats a la Seu del Dis-
tricte de les Corts. Un moment on
els i les més petites podran veu-
re de ben aprop els tres Reis
Mags que rebran les claus per ac-
cedir a totes les llars del districte.
A les 18 h, arrancarà la cavalcada
pels següents carrers: plaça Co-
mas, Joan Güell, travessera de les
Corts, Vallespir, passeig Sant An-
toni, Galileu, Can Bruixa, Joan
Güell per finalitzar als jardins de
Can Mantega, al districte de
Sants-Montjuïc.

Finalment, i amb la voluntat
d'arribar al màxim nombre de
persones possible, el fulletó de la
programació està disponible en
català, castellà i anglès, tant en ver-
sió paper com en línia al web del
Districte (www.ajuntament.bar-
celona.cat/lescorts). També està
adaptat a les persones amb dis-
capacitat visual, ja que les cober-
tes del programa porten un codi
invisible que, mitjançant l’aplica-
ció mòbil gratuïta WHERIS LINKS,
enllaça a unes locucions que lle-
geixen la informació. 

Lamàgia deNadal
» El districte de les Corts celebra les festes nadalenques amb una cinquantena d’activitats

»Els pessebres, les fires, els concerts o la cavalcada de Reis, algunes de les propostes més esperades

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

Les Corts s’omple aquests dies d’esperit nadalenc. Fotos: Districte

4Un avet il·lumina enguany el Na-
dal més inclusiu de les Corts. Un
any més, i ja en són quatre, el Dis-
tricte, a través de l’Espai d’Inclusió,
amb el suport de l’Obra Social La
Caixa, impulsa la campanya de Na-
dal adreçada al sector comercial i
turístic amb l’objectiu principal
de fer visible el compromís d’a-
quest territori vers la inclusió so-
cial. Un projecte on participen
nou entitats de les Corts que han
col·laborat tant en el disseny de la
figura com en la seva producció i
lliurament. Aquest any, les entitats
participants han estat: Escola Pai-
deia, Escola Jeroni de Moragas,
Centre Ocupacional les Corts, AS-
PASIM, Servei Pre-Laboral Centre
d’Higiene Mental, Fundación Reto,
Assoc. Discapacitat Catalunya
B1+B2+B3, Taller Ocupacional
Ariadna i Associació Esclat.

Per la seva part, els comerços
i establiments hotelers partici-
pen activament en aquesta cam-
panya, la qual cosa fa evident el
seu compromís amb les entitats
de persones amb discapacitat de
les Corts. Enguany són més de
700 comerços dels diferents ei-
xos comercials de proximitat i
centres comercials, i més de 200
arbres il·luminats pel sector ho-
teler. A més, com a novetat,
aquest 2019 la campanya inclou
també els projectes que es des-
envolupen des dels Serveis So-
cials, i que tenen com a desti-
nataris principals la gent gran del
projecte RADARS i Àpats en com-
panyia; així com equipaments
municipals dels barris del dis-
tricte: biblioteques, centres cívics,
l’Ateneu de Fabricació i Crista-
lleries Planell, entre d’altres.

El Nadal més inclusiu

Barris al dia



| 14

línialescorts.cat 11 de desembre del 2019 El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

veïns en línia

La FAVB i Ecologistes en Acció alerten sobre els riscos del desplegament de la xarxa 5G

La cara fosca de la tecnologia
SALUT/ La tecnologia avança a un ritme fre-
nètic, però molts cops els usuaris no són
conscients del tot dels riscos i els inconve-
nients que aquesta pot tenir. En aquest sen-
tit, una de les darreres novetats és la
implementació de la tecnologia 5G, que se-
gons la FAVB i Ecologistes en Acció s’ha
plantejat a la ciutat “de forma totalment acrí-
tica i sense tenir en compte els possibles im-
pactes negatius per a la salut derivats de la
contaminació electromagnètica”.

En un comunicat publicat el mes pas-
sat, les entitats expliquen que la Unió Eu-
ropea ha fet recomanacions per evitar
aquesta pol·lució i apunten que la Gene-
ralitat, contràriament al que pretén fer l’A-

juntament, les va considerar l’any passat,
quan va crear  la Comissió per a l’estudi
dels efectes de la qualitat de l’aire i les im-
missions acústiques i electromagnètiques
sobre la salut i el medi ambient.

La FAVB i l’associació ecologista, de fet,
lamenten que no existeixin prou estudis
que analitzin l’impacte que tenen aquestes
tecnologies i els riscos que pot comportar
per a la salut i no entenen que s’apliqui “el
principi de precaució abans de llançar-se a

promoure una tecnologia que pot tenir
efectes nocius”.

Aquesta queixa de les entitats, però, no
és la primera. Durant el passat estiu (quan
Vodafone va començar a implementar la
xarxa per als seus usuaris en 15 ciutats d’a-
rreu de l’estat), el Defensor del Pueblo (l’e-
quivalent espanyol al Síndic de Greuges) va
respondre a una queixa d’una associació
d’afectats per antenes de comunicacions de
Valladolid dient que el Govern espanyol
hauria de “sotmetre els plans i projectes en
matèria de telecomunicacions a avaluació
ambiental estratègica i avaluació d’impacte
ambiental”. Aquesta indicació, però, no ha
estat escoltada per part de les administra-
cions. En la mateixa línia, Ecologistes en
Acció ha presentat un recurs extraordinari
de revisió contra el Pla Nacional 5G a la Se-
cretaria d’Estat per a l’Avançament Digital i
una petició a la ministra Nadia Calviño per-
què en faci una revisió d’ofici.

SET PETICIONS A COLAU I TORRA
El text conclou amb set peticions a l’Ajunta-
ment i la Generalitat. Les entitats volen que
s’obri “un debat ciutadà ben informat, tèc-
nic i amb base científica”, tenir accés a les
dades d’emissions de les antenes de telefo-
nia que hi ha al territori, que es creï un mapa
d’emissions a la ciutat, que s’aprovi una nor-
mativa que obligui les companyies a donar
routerson el funcionament del WiFi no vagi
lligat al de la línia telefònica, augmentar el
nombre d’estacions de mesura d’emissions,
habilitar ‘zones blanques’ (sense emissions)
i que s’informi els veïns sempre que hi hagi
previst un augment de les emissions.

SALUT/ Antics treballadors de l’empresa Macosa-Alstom
afectats per l’amiant van entregar a finals de novembre
10.000 signatures al president de la Generalitat, Quim To-
rra, i van demanar que el Govern posi en marxa la retirada
de tots els elements fabricats amb aquest material que hi
ha en molts edificis de Catalunya, començant pels públics.

Durant la trobada, els extreballadors també van re-
clamar que es faci un cens de la situació i que passin re-
visions mèdiques totes les persones que durant la seva
vida han estat exposades a l'amiant. De la mateixa ma-
nera, van reclamar que es donin subvencions que ajudin
en la investigació dels mètodes de curació per a les ma-
lalties relacionades amb aquest material.

S’INTEGREN A LA COMISSIÓ
Durant la reunió també es va acordar que alguns dels ju-
bilats entrin a formar part de la comissió interdeparta-
mental creada el passat octubre i que ha de servir per dis-
senyar un pla nacional per erradicar l’amiant.

Els jubilats participaran en un acte conjunt amb To-
rra i l’alcaldessa Ada Colau que se celebrarà aquest mes
a la torre de les Aigües del Poblenou i en la primera reu-
nió de la comissió, que segons van explicar també s’ha de
celebrar abans que s’acabi l’any.

10.000 firmes per demanar la retirada
de l’amiant que encara hi ha en edificis TROBADA/L'increment de la inseguretat ha estat un tema

que darrerament ha preocupat molt als barris i és una de
les problemàtiques que, en les darreres Enquestes de Ser-
veis Municipals, ha aparegut com una de les principals pre-
ocupacions dels veïns.

Aquesta problemàtica i les solucions que es poden do-
nar des de les associacions de veïns seran els fils conductors
del Fòrum veïnal sobre convivència i seguretat que se ce-
lebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelo-
na (CCCB) el 14 de desembre a partir de les 10 del matí.
La FAVB vol que el fòrum sigui un espai en el qual els veïns
puguin compartir les seves anàlisis i reflexions sobre com
s’han d’abordar aquestes qüestions.

Fòrum sobre convivència
i seguretat al CCCB

Les entitats creuen 
que el desplegament 
del 5G s’està fent

“sense cap precaució”
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SERVEIS/ La seu de la FAVB va ser
l’escenari, el passat 3 de desembre,
d’una sessió de debat i cinefòrum
organitzada al voltant de la pro-
jecció del documental Trileros del
agua?, que és el primer treball d’in-
vestigació periodística sobre la
privatització de l’aigua a Espanya.
La FAVB i Aigua és Vida van im-
pulsar la jornada.

Aquesta qüestió està més
d’actualitat que mai després de la
decisió del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de tombar el
Reglament de Participació Ciuta-
dana que hauria permès tirar en-
davant la consulta que l’Ajunta-
ment volia fer per remunicipalit-
zar el servei de l’aigua a la ciutat.

Un cinefòrum
sobre el negoci de
l’aigua a la ciutat

FEMINISME/Dones de les entitats Col·lec-
tiu Punt 6, Entrepobles i la FAVB van partici-
par, el passat dimarts 19 de novembre al
Casal de Barri de La Pau, en una xerrada-
col·loqui organitzada després de la projec-
ció del documental Ciutats Vivibles des de la
diversitat que les habita.

Aquest documental, realitzat pel
col·lectiu de periodistes Contrast i Entre-
pobles, s'ha nodrit i enriquit de manera
col·lectiva i es va concebre com una eina
per reflexionar sobre les ciutats en les
quals vivim i de quina manera les dones
poden viure des d’una perspectiva femi-
nista i de sostenibilitat. Ciutats vivibles bar-
reja diferents mirades, algunes de les quals
es complementen, però que també pre-
senten contradiccions entre diferents ma-

neres de fer (hi ha testimonis de veïnes de
la ciutat, però també d’altres indrets de Ca-
talunya i de dones de l’Amèrica Llatina),
cosa que l’enriqueix encara més.

UN PROJECTE NASCUT EL 2012
Ciutats Vivibles va néixer el 2012, sent una
iniciativa de l’ONG Entrepobles. L’entitat va
impulsar jornades i activitats de tota
mena, com Per una vida vivible en un món
limitato Els nostres cossos, les nostres vides.
Aportacions feministes a la salut.

Aquestes propostes van despertar,
ben aviat, la complicitat d’entitats com els
Ajuntaments de Barcelona o Vilafranca,
l’AMB o la Generalitat, i van cristal·litzar en
el treball fet per Contrast. El documental
es pot veure a YouTube. 

Una xerrada parla sobre la vida 
feminista i sostenible a les ciutats

HABITATGE/ La FAVB, en col·la-
boració amb la Universitat de
Barcelona, ha posat en marxa un
servei d’assessorament en temes
d’habitatge obert als veïns de la
ciutat que tinguin qualsevol mena
de dubtes sobre aquest tema.

El conveni signat amb la UB
permetrà que, a partir d’ara, la fe-
deració pugui fer servir ClinHab
(Clínica Jurídica en Dret Immobi-
liari i Mediació Residencial), un ser-
vei gratuït de consultes sobre
dret immobiliari.

Tothom que vulgui accedir-hi
ha de posar-se en contacte amb
la FAVB a través del correu elec-
trònic habitatge@favb.cato del te-
lèfon 93 412 76 00.

La FAVB ofereix
assessorament
sobre habitatge

SOCIETAT/ L'Observatori DESC i
Ecologistes sense Fronteres van or-
ganitzar, els dies 28 i 29 del passat
mes de novembre, les jornades
anomenades Com garantim el
dret a l'habitatge i l'energia des
dels municipis a l’Auditori Calà-
bria, al districte de l’Eixample.

Durant aquells dos dies, res-
ponsables d’aquestes i altres en-
titats (com el Consorci de Serveis
Socials de Barcelona, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica o l’À-
rea Metropolitana de Barcelona)
van parlar sobre les eines i les pos-
sibilitats que tenen per aturar els
desnonaments i els talls de sub-
ministraments que pateixen les fa-
mílies més vulnerables.

El dret a l’energia i 
a l’habitatge centra
dues conferències

En defensa del Reglament de
Participació Ciutadana de Barcelona

SOCIETAT/ Unes setmanes des-
prés que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) de-
clarés nul el Reglament de Parti-
cipació Ciutadana de Barcelona, a
mitjans del passat mes de no-
vembre, la FAVB, el Consell d’As-
sociacions de Barcelona i la
plataforma Aigua és Vida van
voler mostrar públicament el seu
rebuig a aquesta sentència judi-
cial. Les associacions també van
instar l’Ajuntament que recorri la
decisió del TSJC, cosa que el go-
vern d’Ada Colau ja ha fet, tal com
va explicar Marc Serra, el regidor
de Drets de Ciutadania i Partici-
pació. Serra, a través d’un fil de
tuits, va afirmar que “les consultes
ciutadanes són una conquesta
democràtica irrenunciable” i va dir
que el consistori “no es quedarà
de braços plegats davant d’a-
quells que volen impedir que la
ciutadania que mai havia tingut
veu pugui decidir sobre allò que
l'afecta”.

Els veïns i les entitats conside-
ren que aquest reglament és el re-
sultat “d’un procés desenvolupat
al llarg dels tres darrers governs
municipals gràcies al treball con-
junt” i que va ser possible gràcies
a “un amplíssim consens dels
grups municipals”. Aquest regla-
ment, segons FAVB, Aigua és Vida
i el Consell d’Associacions és “una
eina necessària de la ciutadania
organitzada i no organitzada per
poder incidir i participar de forma
més àmplia i democràtica de les
polítiques públiques”.

Aquestes entitats lamenten
que, tot i que el reglament defen-

sava de forma clara els interessos
dels veïns, diversos grups en de-
fensa d’interessos privats, com
Abogados Catalanes por la Cons-
titución o la Delegació del Govern
espanyol a Catalunya, presentes-
sin recursos que el TSJC ha consi-
derat per tal de declarar-lo nul.

Per això, les entitats van re-
dactar un manifest de tres punts,
en els quals rebutgen i mostren el
seu desacord per “aquest atac
frontal al dret a la participació,
eina fonamental de la nostra de-
mocràcia”. Asseguren que segui-
ran el procés judicial per defensar
els seus drets i demanen al go-

vern d’Ada Colau i a la resta de for-
ces polítiques representades al
ple, formin o no part de l’actual
govern municipal, “que s’empo-
derin i defensin la validesa del Re-
glament de Participació”.

A la pràctica, l’aprovació del
Reglament hauria servit perquè el
govern municipal de Colau im-
pulsés multiconsultes, com la de
la remunicipalització del servei de
l’aigua a la ciutat, actualment pri-
vatitzada i en mans d’Agbar, i que,
de moment, queda paralitzada.
Les entitats, però, esperen que
això pugui tirar endavant.

L’Ajuntament 
ja ha presentat 
un recurs a la 
decisió del TSJC
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L’Eix Sants-Les Corts 
organitza un Matí Nadalenc
NADAL4L’Eix Comercial Sants-
Les Corts ja ho té gairebé tot a
punt per a una de les principals
trobades d’aquest Nadal, el Matí
Nadalenc que celebrarà el prò-
xim 21 de desembre als Jardins
de Can Magalí.

La jornada servirà perquè els
més petits puguin fer cagar el
tió, que tindrà regals per a to-
thom. A partir de les 11 del matí
es posarà en marxa l’acte, que
també inclourà una xocolatada.
Tal com es va fer l’any passat,
des de l’entitat també conviden
tots els socis a organitzar tallers
i altres activitats per tal de pro-
mocionar els seus comerços.

En paral·lel se sortejarà una
panera amb diferents productes
dels comerços associats i vals de
descompte i altres promocions.
Relacionat amb el tió, també es
donarà a conèixer el guanyador
o guanyadora de la sisena edició
del Concurs de Cartells Tió 2019.
Durant el matí la gent també po-
drà gaudir d’un escenari on hi
haurà música, dansa i teatre.

D’altra banda, l’Eix Comer-
cial Sants-Les Corts organitza un
any més la porra per a la Mara-
tó de TV3, que enguany està de-
dicada a les malalties minorità-
ries. Per participar-hi cal fer un
donatiu de dos euros. 

Black Friday | Creix l’afluència als carrers comercials
El ‘Black Friday va provocar que divendres passat hi hagués un augment del 7% del

nombre de vianants que passejaven pels carrers comercials de la ciutat en comparació
amb el mateix dia de l’any passat, segons les dades d'un estudi de TC Group Solutions. 

NADAL4La Fundació Barcelona
Comerç va denunciar, just abans
de l’encesa oficial de la il·lumi-
nació nadalenca que es va fer el
29 de novembre des de Sant
Andreu, que els eixos comer-
cials dels barris no reben el ma-
teix tracte que els cèntrics en re-
lació amb la inversió econòmica
que fa al consistori.

Des de Barcelona Comerç ex-
pliquen que aquest any el pres-
supost conjunt dels eixos que
formen part de l’entitat, tot i que
ha augmentat 50.000 euros, no-
més és de 660.000 euros.  “Que
les grans despeses públiques en
aquests muntatges es destinin
només a zones concretes és un
greuge per a nosaltres, que hem
de pagar i gestionar la llum de Na-
dal dels nostres carrers”, lamen-
ten des de l’entitat.

Salva Vendrell, president de
Barcelona Comerç, ha advertit
que “el comerç dels barris hau-
ria de poder gaudir dels mateixos
avantatges”. Vendrell considera
que el fet que “les grans despeses
públiques en aquests muntatges

es destinin només a zones con-
cretes és un greuge per a nosal-
tres, que hem de pagar i gestio-
nar la llum de Nadal dels nostres
carrers”. 

PROMOCIÓ DEL COMERÇ
D’altra banda, el primer tinent
d’alcalde, Jaume Collboni, va
anunciar el 27 de novembre du-

rant la trobada anual de Barcelo-
na Oberta, que el govern muni-
cipal destinarà una partida ex-
traordinària de 50.000 euros per
promocionar el comerç de la ciu-
tat després de les protestes per la
sentència del Suprem contra els
líders independentistes. Els re-
presentants del comerç van dir
que la quantitat es queda curta.

Barcelona Comerç diu que hi ha un greuge amb el comerç del centre. Foto: Arxiu

Barcelona Comerç vol més llums
de Nadal als eixos perifèrics
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CELEBRACIÓ4La Fundació
Barcelona Comerç va celebrar el
passat 26 de novembre la gala
del seu 15è aniversari a l’Hotel
Sofia amb la presència de 280
persones del món del comerç,
l’empresa, la política i la cultu-
ra. La jornada va estar presidi-
da per l’alcaldessa Ada Colau,  la
consellera d’Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón i el pre-
sident de Barcelona Comerç,
Salva Vendrell.

L’acte va servir per fer un ho-
menatge a totes les persones
que fa 15 anys van tirar enda-
vant la creació de la Fundació
Barcelona Comerç, que repre-
senta 23 eixos comercials, per
reforçar el comerç de proximi-
tat de la ciutat. 

També es va voler destacar
el paper de les dones que durant
aquests anys s’han posat al cap-
davant d’algunes entitats de co-
merciants trencant una ten-
dència històrica. Durant el seu
discurs, el president de l’entitat,
Salva Vendrell, va destacar “l’a-
posta per la innovació, la rein-
venció del nostre model de ne-
goci o de la recerca de noves ma-
neres de gestió que han fet, dia

a dia, més fort el nostre co-
merç de proximitat i amb ell la
mateixa Barcelona Comerç”.

PREMI A VICENÇ GASCA
Un dels moments més emotius
de la nit es va viure quan es va
fer entrega de la primera edició
del premi Joan Mateu, en re-
cord a qui va ser fundador de
l’Eix Comercial Sant Andreu i de
Barcelona Comerç. El guardó,
que té com a objectiu reconèixer
les persones o entitats que han
impulsat i promocionat el co-

merç, va ser per a l’històric co-
merciant Vicenç Gasca, que re-
centment ha anunciat que dei-
xa la presidència de Sant Anto-
ni Comerç després de 24 anys.

Gasca, que també havia es-
tat president de Barcelona Co-
merç en dues ocasions, va ser
molt aplaudit pel públic. En el

seu discurs va recordar la figu-
ra de Mateu i la resta de co-
merciants de la seva generació
i es va disculpar amb els com-
panys de l’eix comercial i la fa-
mília per haver dedicat gran
part del seu temps a “treballar
pel bé comú”.

MÉS RECONEIXEMENTS
La gala també va servir per fer
entrega dels Premis Barcelona

Comerç, que distingeixen ini-
ciatives comercials que es ca-
racteritzen pel talent la soste-
nibilitat, la innovació i la res-
ponsabilitat social i també pre-
mien  el compromís de les em-
preses, persones o institucions
cap al comerç.

Els guanyadors van ser per
a Fira de Barcelona, que va re-
bre el Premi al Compromís amb
el Comerç; la botiga Abans mor-

ta que senzilla de l’eix comercial
Sant Andreu es va endur el Pre-
mi al Talent Jove i Panes Crea-
tivos, una fleca de Nou Barris, va
ser guardonada amb el Premi al
Comerç més Innovador. Per úl-
tim, la categoria internacional
del guardó, el Premi Compro-
mís amb el Comerç, va ser per
a la Confesercenti Regionales
Emilia Romagna d’Itàlia, una
entitat referent d’aquest país.

Quinze anys lluitant pel comerç
» Barcelona Comerç celebra el seu 15è aniversari amb una gala que reuneix gairebé 300 persones
» Vicenç Gasca, fins ara president de Sant Antoni Comerç, rep un premi per la seva trajectòria

Foto familiar de tots els premiats amb els comerciants, l’alcaldessa Colau i la consellera Chacón. Foto: B.Comerç

Durant la gala  també
es van entregar els 4
guardons dels Premis
Barcelona Comerç



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

19 | 

línialescorts.cat11 de desembre del 2019



| 20

Esports

Un any 2019 que ha tingut com
a moments més destacats per al
Polo la consecució del títol de
Copa del Rei i la fi de l’era de Car-
los García Cuenca a la banqueta
del primer equip masculí arriba-
rà a la seva fi, competitivament,
aquest diumenge.

El masculí de Roger Pallarols,
que va aconseguir dues victòries
entre dijous i diumenge de la
setmana passada (3-2 en el der-
bi contra el Barça i 2-4 a Sant Cu-
gat contra el Junior) tancarà
aquesta primera meitat de la lli-
ga diumenge a dos quarts d’una
del migdia a Santander contra el
Jolaseta, el penúltim. En funció
dels altres resultats, els de Pe-
dralbes podrien acabar la primera
volta en la segona posició.

Les de Fabri Demarchi, per la

seva banda, posaran el punt final
a l’any a l’Eduardo Dualde el
mateix diumenge a dos quarts
d’una del migdia contra la Real
Sociedad en un enfrontament
que les blanques voldran fer ser-
vir per confirmar la seva millora
de les darreres jornades. L’equip
és cinquè, però podria saltar fins
al tercer lloc.

33È TROFEU DE LA IMMACULADA
Per altra banda, entre divendres
i diumenge de la setmana passa-
da, les instal·lacions del club van
tornar a ser l’escenari del Trofeu
de la Immaculada. En la 33a
edició, la competició d’hoquei
de base va reunir més de 1.300
nens i nenes arribats de Bèlgica,
Anglaterra o Itàlia, entre altres.

El femení rebrà la visita de la Real Sociedad. Foto: JM Llorens / RCP

Els sèniors del Polo tancaran la
primera volta aquest diumenge
» El masculí visitarà el Jolaseta i el femení jugarà a l’Eduardo Dualde
» El Trofeu de la Immaculada torna a reunir milers de nens al club

AESE i Claror, últims reptes 
de l’any per al Joventut

El Joventut d’Alfred
Benages voldrà tenir
un punt final dolç a
un any que ha tingut

com a episodi més dolorós el
descens de categoria. Superat el
Pont de la Puríssima, el conjunt
groc segueix treballant per afron-
tar les darreres dues jornades d’a-
quest 2019.

L’equip, colíder del grup 1 de
la Primera Categoria juntament
amb l’altre Joventut (el de Ba-
dalona) amb nou victòries i una
derrota en les primeres 10 jor-
nades, afrontarà el darrer des-

plaçament de l’any aquest dis-
sabte a Santa Eulàlia (l’Hospita-
let) per jugar contra l’AESE, el
cuer, l’únic conjunt de la catego-
ria que encara no ha aconseguit
guanyar cap partit.

Vuit dies més tard, en el
darrer partit al Pavelló de l’Illa
d’aquest any, el conjunt groc es
veurà les cares contra el Safa
Claror en un derbi. L’equip de
l’Eixample vol presentar can-
didatura a la zona alta (ara ma-
teix és cinquè pel basket ave-
rage) i té el mateix balanç que
el Granollers i el Tordera.

Segueix el frec a frec entre 
el Manyanet i el BCN Sants

Aquest cap de setma-
na la lliga de Primera
Catalana masculina
d’handbol arribarà al

seu primer terç... i l’Handbol
Manyanet i el BCN Sants conti-
nuen batallant per liderar-la. 

Els grocs han aconseguit els
mateixos resultats que els sant-
sencs (set triomfs, un empat i una
derrota), però la diferència de gols
provoca que el conjunt d’Albert
Solé ocupi la segona posició. El
calendari, de fet, ha volgut que els
equips hagin de veure’s les cares
en les jornades 14 i 29, de mane-

ra que el partit de la segona vol-
ta podria ser clau per a la lluita pel
títol si tot es manté com està.

Abans que s’acabi l’any, però,
el Manyanet haurà d’afrontar les
dues darreres jornades en els
caps de setmana que venen. El
més imminent (i l’últim del 2019
al Pavelló de l’Illa) serà a aquest
dissabte a un quart de nou de la
nit contra el Lleida Pardinyes.
Una setmana més tard, el con-
junt groc s’acomiadarà de l’any
a la capital del Vallès Occiden-
tal amb un partit contra el filial
de l’OAR de Sabadell.

L’UBAE tancarà el 2019 
rebent la visita del Linyola

L’UBAE reprendrà la
competició visitant
el Laguna de Cam-

brils (aquest dissabte a dos quarts
de sis de la tarda)... però és in-
evitable pensar en l’últim partit de
l’any, al Pavelló de l’Illa contra
l’FS Linyola. 

I és que els dos equips coli-
deren la taula del grup 2 de Ter-
cera Divisió de futbol sala, de ma-
nera que el matx que es disputa-
rà dissabte de la setmana que ve

al Pavelló de l’Illa podria servir
perquè un dels dos tanqués l’any
com a líder en solitari.

David Vendrell i Joan Marc
Alis, amb 14 i 11 gols, respectiva-
ment, són els dos referents ofen-
sius de l’equip del Pla d’Urgell,
que només ha perdut contra la
Penya Esplugues en aquest tram
inicial de la lliga. Els mamuts han
marcat més gols (66) que els seu
rivals i m’han encaixat menys
(24) i per això són primers.

Tenis | Rafa Nadal confirma la seva participació al Godó 2020
Si les lesions no li ho impedeixen, Rafa Nadal tornarà a competir (i a ser un dels grans

candidats al triomf) del pròxim Trofeu Comte de Godó. De fet, el de Manacor (campió 11
cops a Pedralbes) ha estat el primer gran nom que l’organització del campionat anuncia.

Pau Arriaga
PEDRALBES
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El Gran Wyoming ha publicat recentment
La furia y los colores, una barreja de bio-
grafia i crònica política que presenta el re-
trat d’una societat: la de l’Espanya de la
Transició. El llibre comença quan en José
Miguel, el protagonista, acaba la uni-
versitat i comença la seva carrera com a
metge en pràctiques. Tot això coincideix
amb un moment històric a l’Estat.

Llibres

La furia y los colores
Gran Wyoming

Sergi Belbel dirigeix Sílvia Bel, Míriam Is-
cla i Rosa Renom en una aposta original.
Es tracta d’un espectacle que inclou
quatre peces breus de Samuel Beckett:
Passos, Bressol, No jo i Anar i tornar. La sala
que porta el nom d’aquest dramaturg ir-
landès ofereix aquesta experiència in-
tensa en un itinerari per diferents espais.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Beckett’s ladies
Samuel Beckett

La banda britànica liderada per Chris Mar-
tin ha estrenat el seu vuitè àlbum d’estudi:
Everyday Life. Es tracta d’un disc dividit en
dues parts, Sunrise i Sunset, que compten
amb vuit cançons cadascuna, on es per-
ceben influències àrabs. La gran novetat
és que el grup ha anunciat que no hi hau-
rà gira internacional fins que no trobin
com traslladar-se de forma sostenible.

Música

Scarlett Johansson i Adam Driver prota-
gonitzen Marriage Story, la nova pel·lícula
de Netflix dirigida per Noah Baumbach.
Estrenat el 6 de desembre, aquest film so-
bre el desamor i la fi d’un matrimoni ja ha
aconseguit ser un èxit entre el públic, que
ha omplert les xarxes de comentaris
positius. A més, es perfila com un dels tí-
tols preferits dels Oscars i els Globus d’Or.

Pelis i sèries

Marriage Story
Noah Baumbach

Everyday Life
Coldplay

Gent positiva
El Centre LGTBI de Barcelona, ubicat al carrer Comte Borrell,
acull fins al gener l’exposició ‘Gent Positiva. VIH i sida, relats

locals d'una història global’. Es tracta d’un exercici de memò-
ria plantejat amb l’objectiu d’homenatjar totes aquelles per-

sones del col·lectiu LGTBI que han fet i fan activisme per
trencar els prejudicis i tabús que envolten la malaltia. Con-
cretament, la mostra posa en valor els moviments locals
que, durant els anys 80 i 90, van ser capaços de generar 

espais de resistència en l’anomenada crisi de la sida, i acaba
desembocant en la situació actual d’aquest tema. 

C A R L O S  C U E V A S

ÉS FAMÓS PER... Ser l’actor català de moda
El seu paper a ‘Merlí’ va fer crèixer la seva fama

Estrenar ‘Merlí: Sapere Aude’
Movistar+ emet aquest spin-off de la sèrie de TV3

Trending Topic a Twitter
Una escena pujada de to, el més comentat a les xarxes

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis

QUI ÉS?

Viu en línia | Assassin's Creed
Assassins Creed: The Rebel Collection és una recopilació d’entregues

anteriors d’aquesta saga, que per fi s’han adaptat a Nintendo Switch.

Famosos
Des que va entrar a les llars catalanes encarnant en
Biel, el fill de la protagonista de Ventdelplà (2005-

2010) a TV3, Carlos Cuevas no s’ha allunyat de la pan-
talla petita. Tot i que ha trepitjat escenaris com el del
Teatre Nacional de Catalunya i ha aparegut a pel·lícu-
les com Gente que viene y bah (2019), la televisió ha
estat el suport que més l’ha popularitzat. Després
d’actuar a sèries com Luna, el misterio de Calenda

(2012-2013) d’Antena 3, el seu paper protagonista a
Merlí (2015-2018), donant vida al carismàtic Pol Ru-
bio, el va convertir en un dels actors de moda, espe-
cialment quan la producció va fer el salt de TV3 a

Netflix. Per al de Montcada i Reixac, aquest 2019 ja és
un any per recordar: ha protagonitzat 45 Revolucio-
nes a Antena 3 i, a principis d’aquest desembre, ha
estrenat l’spin-off de Merlí a Movistar+: Merlí: Sapere
Aude, que ja ha causat furor entre els seus seguidors.

La fitxa
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DIVENDRES 13 DE DESEMBRE
19:00 L’Associació de CircKabarete arriba al

districte amb la proposta escènica Kabarete,
emmarcada en el Barcelona Districte Cultu-
ral. / Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
09:30Alexandra Medina, d’Amiable Language

Services, serà la responsable de coordinar la
darrera classe del curs Anglès bàsic interme-
di. Cal inscripció prèvia. / Centre Cívic Josep
Maria Trias i Peitx.

DIMARTS 7 DE GENER
19:00 Cassio Corsini s’encarregarà, a partir del

dimarts 7 de gener de l’any que ve, de totes
les sessions del taller Cuina d'hivern, que vol
ensenyar receptes de caldos, cremes i sopes.
/ Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

FINS AL 19 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Els nens i les nenes de la Ludote-

ca La Tardor han preparat una exposició de pin-
tura on treballaran amb tots els sentits ex-
cepte la vista. / Centre Cívic Josep Maria Trias
i Peitx.

FINS AL 20 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Recta final en la qual es podrà vi-

sitar la mostra Sócllum Barcelona, l'essència
de la llum, feta per Esteve Peremarch fent ser-
vir la tècnica de l’upcycling. / Centre Cívic Jo-
sep Maria Trias i Peitx.

DIMECRES 18 DE DESEMBRE
18:00 Montserrat Dulcet serà la responsable de

la sessió Contes a les fosques, una de les dar-
reres jornades de narració per a infants que
tinguin més de 3 anys. / Biblioteca Les Corts
- Miquel Llongueras.

DISSABTE 28 DE DESEMBRE
11:00 Jacquard Bibliolab. Uns guants amb po-

ders serà el nom de la darrera proposta d’a-
quest any de Lletra petita - Tallers de desco-
berta. / Biblioteca Montserrat Abelló.

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
17:45 Partit de bàsquet corresponent a la dot-

zena jornada de la Copa Catalunya femeni-
na entre el Joventut i el Bàsquet Safa Claror.
/ Pavelló de l’Illa.

Primeres passes serà el nom de la
narració que la contacontes Montse
Dulcet coordinarà a la tarda. / Biblio-
teca Les Corts - Miquel Llongueras.

‘Primeres passes’, una
narració amb Montse Dulcet
Avui 11 de desembre a les 18:00

Els aficionats al vi tindran una gran oca-
sió (la darrera, de fet) per degustar cal-
dos en la darrera sessió del curs Tast de
vins amb el professor Demos Ber-
tran. / C. C. Josep Maria Trias i Peitx.

Demos Bertran tanca 
el curs ‘Tast de vins’

Divendres 13 de desembre a les 20:00

Exintegrant de Duncan Dhu, el músic
donostiarra Mikel Erentxun arriba al dis-
tricte en el marc de la seva gira esta-
tal d’El último vuelo del hombre bala.
/ Sala Bikini.

Mikel Erentxun, en solitari,
oferirà un concert a la Bikini

Divendres 20 de desembre a les 21:00

Partit d’hoquei herba de la novena jor-
nada de la Divisió d’Honor femenina
entre l’RC Polo i la Real Sociedad. /
Camp Eduardo Dualde.

El Polo tancarà l’any a
casa contra la Real Sociedad

Diumenge 15 de desembre a les 12:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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