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Reportatge

L’abril de l’any passat, la histò-
ria de María José Carrasco i Án-
gel Hernández va commocio-
nar milers de persones. Ella pa-
tia esclerosi múltiple des de feia
30 anys i estava en fase terminal,
i ell, obeint els desitjos de la seva
dona, la va ajudar a morir.
Aquest cas va reobrir l’etern de-
bat sobre l’eutanàsia a l’estat
espanyol, on encara avui es cas-
tiga amb penes de presó. 

Amb l’objectiu de despena-
litzar el suïcidi assistit i defensar
el dret de les persones malaltes
a escollir la seva mort, l’any
1984 es va crear l’associació pel
Dret a Morir Dignament de Ca-
talunya (DMD-CAT). Des d’a-
leshores, l’entitat funciona grà-
cies a voluntaris que es dividei-
xen en diversos grups de treball,
com ara Educació o Incidència
política i social. Tal com explica
a aquest mitjà la presidenta de
l’associació, Isabel Alonso, tam-
bé ofereixen atenció a la ciuta-
dania i tenen un equip d’asses-
sorament personalitzat per a ca-
sos més avançats.

Així, la seu de l’entitat a Bar-
celona, ubicada al Portal de l’Àn-
gel, va atendre 847 demandes
d’informació i 108 peticions d’as-
sessorament personalitzat du-
rant el 2018 (últimes dades dis-
ponibles). “La gent se sol posar en
contacte amb nosaltres perquè
no troba solucions, ja que la llei
no permet l’opció que desitgen,
però de vegades també ho fan
perquè el seu equip mèdic no co-
neix bé els seus drets i no els està
respectant”, lamenta Alonso. 

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ
Però els integrants de DMD a
Catalunya no estan sols en la

seva lluita. El mes de gener, l’as-
sociació ha ampliat el conveni de
col·laboració que ja tenia amb la
Diputació de Barcelona. Segons
Alonso, fins ara, l’acord s’havia
centrat en la formació del per-
sonal de la Diputació en aques-
ta qüestió, però amb la recent
ampliació s’ha fet un pas més per
“fomentar la cultura de la mort
digna entre la ciutadania”. Arran
d’això, estan treballant per or-
ganitzar xerrades i exposicions
que es moguin per biblioteques
i altres equipaments de la Dipu-
tació. “L’objectiu és trencar el
tabú que envolta la mort i co-
mençar a parlar de com volem
morir”, afirma la presidenta de
l’entitat.

A banda, el reforç del conve-
ni també ha de servir per pro-
moure el Document de Voluntats
Anticipades (DVA), que permet
a qualsevol persona major d’e-

dat, encara que no estigui ma-
lalta, deixar per escrit quines
cures accepta rebre si algun dia
pateix una malaltia intractable
que li impedeixi expressar-se. A
Catalunya, aquesta eina és legal
des del 2000, però es fa servir

molt poc: “Només un 1% de la
població catalana redacta el
DVA, mentre que la xifra als
Estats Units és del 33%”, detalla
Alonso. Per a ella, les dades res-
ponen al desconeixement i a la
por a parlar de la mort, i creu que
la situació milloraria si es fessin
campanyes institucionals, com es

fan amb altres problemes de
gran impacte social. “La gent ha
de conèixer el seu dret a morir
dignament”, reivindica.

MOTIUS PER A L’ESPERANÇA
Després de més de 30 anys per-
seguint la seva meta des de l’as-
sociació, ara s’obre un nou ho-
ritzó per als activistes a favor de
la mort digna. Amb el govern de
coalició entre el PSOE i Unides
Podem, la llei de l’eutanàsia
sembla més a prop que mai. De
fet, en el pacte que van presen-
tar tots dos partits després de les
darreres eleccions generals apa-
reixia com un dels 10 punts pro-
gramàtics principals.

“Estem molt esperançats”,
admet la presidenta davant d’a-
quest escenari, i recorda que
encara està pendent de discussió
la proposta de llei de despena-
lització de l’eutanàsia que el

Parlament va traslladar al Con-
grés el mes de juny. En aquest
sentit, reconeix que a nivell ca-
talà han rebut més suport que no
pas a nivell estatal. 

Pel que fa al suport ciutadà,
l’estiu passat es van entregar al
Congrés més d’un milió de sig-
natures que demanaven despe-
nalitzar el suïcidi assistit. En la
mateixa línia, Ángel Hernández
va posar en marxa una altra re-
collida de signatures la nit del 10
de novembre, un cop es van co-
nèixer els resultats dels comicis,
perquè la de l’eutanàsia fos la pri-
mera llei que s’aprovés durant la
nova legislatura. De moment, la
petició ja acumula prop de
300.000 suports. Si aquesta de-
manda es fa realitat abans del 3
d’abril, Hernández haurà com-
plert la promesa d’aconseguir un
canvi abans del primer aniversari
de la mort de la seva dona. 

Anna Utiel 
BARCELONA

Quan la vida ja no és vida
» L’associació pel Dret a Morir Dignament treballa des del 1984 per a la legalització de l’eutanàsia 
» L’entitat ha ampliat el seu conveni amb la Diputació per “fomentar la cultura de la mort digna”

Concentració en suport a Ángel Hernández, que l’abril de 2019 va ajudar a morir la seva dona malalta terminal, María José Carrasco. Foto: Laura Fíguls/ACN

Isabel Alonso: 
“Sovint els equips
mèdics no coneixen bé
els drets dels pacients”
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La lupa

per @Modernetdemerda

You had one job

De mica en mica anem percebent que l'e-
mergència més flagrant que viu la llen-
gua catalana l'hem de situar entre els jo-
ves, que no tenen tots els referents que
haurien de tenir per sentir-se completa-
ment orgullosos (?) de la seva llengua. Ja
sabem com funcionen aquestes coses en
plena adolescència: calen fars que ens
il·luminin i que ens reafirmin l'atractiu de
les nostres conviccions.

Els que estem preocu-
pats per aquest tema posem
la lupa sobre TV3, i la televi-
sió pública catalana acaba
sent sovint, i amb raó, l'ase
dels cops. No hi ha una es-
tratègia lògica per a la reali-
tat juvenil del 2020. Tampoc hi era
abans-d'ahir. Ni el 2017. No hi ha mas-
sa res. Només hi ha paràlisi, i un tsuna-
mi -més audiovisual que democràtic- que
ens passa per sobre.

Però, enmig d'aquest panorama tan
dantesc, hi ha quelcom que encara m'in-
quieta més que la inoperància del motor
més potent que tenim. I és el paper de les

entitats i organitzacions que van néixer
exclusivament per defensar el català. A di-
ferència del govern o de TV3, que tenen
un miler de prioritats -entre les quals, la
salut del català-, aquestes entitats només*
tenen una missió en aquesta vida: evitar
que passi el que està passant, posar el crit
al cel per denunciar la tragèdia, fer de lob-
bies, remoure-ho tot per aconseguir que

el català perduri en un dels seus moments
més difícils.

I això no crec que s'estigui produint.
No es percep, almenys. On són? Per què
no les veiem sovint exercint una pressió
ferma? Per què no hem llegit cap mani-
fest contundent ni hem viscut cap gran
acció que remogui consciències i que ins-
ti a la ciutadania i al poder a revertir la si-

tuació? Si no hi ha un cop de puny sobre
la taula, és molt complicat que res es mo-
gui. Si ni aquells més interessats a enfortir
el català no fan pressió per enfortir-lo, nin-
gú ho farà per amor a l'art. Tampoc TV3.

I amb això no vull dir que no s'estigui
fent absolutament res en aquest sentit;
dono per descomptat que alguna cosa, en-
cara que no hagi transcendit, s'està fent

per avançar. Que s'està pres-
sionant. Ho dono per des-
comptat pensant en la salut
de la llengua i, sobretot, en la
meva salut mental.

Però és urgent que, da-
vant l'emergència lingüísti-
ca que estem vivint, ens po-

sem les piles d'una vegada, que siguem
actius sense descans. Tothom. Els ca-
talanoparlants, els primers. Les insti-
tucions, no cal dir-ho. Però el paper de
les entitats és especialment impres-
cindible, perquè sense la denúncia i la
motivació d'aquells que van néixer per
denunciar i motivar, el repte se'ns farà
encara més colossal del que ja és.

Si ni aquells més interessats a enfortir 
el català no fan pressió per enfortir-lo,

ningú ho farà per amor a l’art, tampoc TV3

Hem despertat amb la
pitjor de les notícies a

Sant Joan Despí. El mas-
clisme continua arrencant vides. Sense
paraules per expressar tanta indignació
i dolor. El nostre acompanyament i es-
calf a tota la família. No pararem fins a
acabar amb aquest masclisme que ens
mata dia a dia.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A mi, lo que más me ir-
rita (y asusta) del asun-

to del coronavirus es ese
sistemático "Está todo bajo control"
que suelta cada responsable político o
médico cada vez que le preguntan.
Francamente, preferiría un "Es pre-
ocupante, pero tenemos confianza y
estamos trabajando duro".

@Relojero781

Un cop més, els hono-
rables consellers legí-

tims @junqueras, @jor-
diturull, @raulromeva, @quimforn i
@joseprull, injustament cessats, acusats
i empresonats per España de manera
tendenciosa i covarda, donant una
enorme lliçó de democràcia i cohe-
rència. Persistirem!

“Abascal y Espinosa de
los Monteros cobraron

salarios de Vox con fon-
dos del Consejo Nacional de la Resis-
tencia de Irán. Vox se fundó en 2013
con un millón de euros del CNRI, que
tuvo brazo armado en la lista de orga-
nizaciones terroristas de EEUU hasta
2012”. Fuente: El País.

@javinsan@Capablanca1714@riera_judith

Els semàfors

Ajuntament
La Comissió de Govern ha aprovat defi-

nitivament el projecte que permetrà al
Barça obtenir la llicència d’obres per fer
el nou Camp Nou en el marc de l’Espai

Barça. Les entitats veïnals fa temps que
han deixat clara l’oposició al projecte. 

pàgina 8

Districte
El Districte va organitzar el passat 16 de
gener un acte per inaugurar la nova pla-
ca commemorativa que s’ha col·locat al

número 272 de la travessera de les Corts
en homenatge al científic Joan Oró. Oró

va viure a les Corts a partir del 1980. 
pàgina 8

Les Corts UBAE
L’equip verd ha tancat la primera volta

de la lliga liderant el seu grup de Terce-
ra. Els Mamuts han aconseguit guanyar
13 dels 15 partits que han jugat fins ara,

estan invictes a l’Illa i tenen tres punts
sobre el segon classificat, l’FS Linyola. 

pàgina 20
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Línia Les Corts no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Oposició veïnal a l’obertura 
d’un club cannàbic a les Corts1

2
Llogar un pis a les Corts 
ja costa gairebé 1.200 euros

Nou pas endavant per 
al projecte de l’Espai Barça

Salvats els arbres de l’illa 
del carrer Cardenal Reig

Salva Vendrell: “Hem de donar les eines als
comerços perquè es puguin transformar”

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

A les xarxes

@bru_esteve: És una merda que instinti-
vament tingui ganes de donar les gràcies
a un famós pel sol fet de parlar la seva
llengua materna. Però gràcies.

@antonibassas: Lorena Roldán acaba i els
diputats de Ciutadans se’n van sense es-
coltar la resposta de Junqueras: (irònic) “Ara
se’n van? Ara que començàvem a dialogar?”

#Comissió155

@adrisantaa: Jordi Turull se sincera da-
vant els diputats: “Si volen fer-nos l’estada
a presó feliç, no facin episodis com els d’a-
hir. Hi som a temps”.

#TensióAlParlament #CatalàAlsGrammy

Les millors
perles

L’esquelet d’una balena, una mandíbula humana o una bicicle-
ta. Aquests són alguns dels objectes que el mar ha retornat a
les platges catalanes a causa del temporal Glòria. La borrasca

també ha servit per alertar de l’impacte dels plàstics d’un sol ús:
s’han trobat envasos i embolcalls de productes dels anys 60 i 70. 

Avast, l’antivirus gratuït que fan servir més de 430 milions
de persones cada mes, hauria estat recopilant i venent
dades dels seus usuaris. Ho ha revelat una investigació

que també apunta que les empreses compradores d’aquestes
dades serien Google, Microsoft, Pepsi o Sephora, entre d’altres.

Detenen a Arizona un home que havia disfressat un esquelet i
l’havia assegut al seient del copilot del seu cotxe per poder
circular pel carril VAO, només permès per a vehicles amb

dues o més persones. L’home, de 62 anys, havia col·locat un barret a
l’esquelet. Sorprenentment, l’estratègia no li va funcionar.

Exhibició d’enginy. La resposta d’un nen en un examen
d’anglès s’ha fet viral a les xarxes socials. L’exercici li de-
manava que traduís el verb ‘disparar’ i l’escrivís en present,

passat i participi. L’estudiant ho va veure clar: la seva resposta
va ser “Pim, pam, pum”.

La mort de Kobe Bryant i la seva filla ha colpit el món sencer i les
mostres de condol i respecte no s’han fet esperar. A les Filipi-
nes, han volgut anar més enllà i han pintat una pista de bàs-

quet amb una gran imatge del mític jugador i la petita Gigi, que
prometia convertir-se també en una estrella d’aquest esport.

Contaminació acústica
per Joaquima Creus

A la plaça de les Corts s’hi ha ins-
tal·lat una gossera sense complir
amb la normativa vigent, ni amb
els requisits d’impacte mediam-
biental que es demanen.

M’explico: ara mateix, 11 del
matí, estic sentint de manera
seguida i constant els lladrucs que
fan els gossos que estan al pipi-
cà de sota de casa meva (plaça de
les Corts/carrer Nicaragua). No
és una cosa puntual d’ara: és cada
dia, a tota hora. Podríem restar
el període d’1 a 5 de la matinada.
Però, a partir d’aquesta hora, es
comencen a sentir lladrucs. És a
dir, a tota hora i, en especial, al
migdia i de 19 a 23 hores, que és
quan s’hi poden reunir uns 30
gossos alhora. Hi ha gossos que
es passen tres quarts d’hora amb
el mateix so constant, que se’t va
clavant al cap i no et pots con-
centrar amb el que estàs fent. Que
fa l’amo, mentrestant? Estar-se
assegut mirant o parlant pel mò-
bil. Ni un sol gest per fer-lo callar.

Per què jo no puc treballar,
estudiar o llegir a casa meva,
sense sentir constantment els
lladrucs dels gossos? Per què
quan fa bon temps no puc tenir
les finestres obertes i alhora es-
coltar la televisió? Per què no
puc dormir amb la finestra ober-
ta? Per què haig de consentir que
s’envaeixi la intimitat del meu
domicili?

Em consta que alguns veïns
han fet reclamacions a l’Ajunta-
ment sobre aquesta situació i, fins

ara, no hi ha hagut resposta. Hi
ha veïns que han intentat parlar
amb els amos per fer-los veure el
malestar que produeixen, i con-
testen que truquem a la Guàrdia
Urbana i veurem com no venen.
Malauradament, tenen raó. N’hi
ha hagut d’altres que han rebut
un cop de puny.

Tothom sap que el so puja
cap amunt, i a la plaça de les
Corts, per la seva estructura qua-
drada i d’edificis alts, el so puja i
rebota cap dalt. Se sent molt
més tot des dels pisos alts, com
el meu cas, que al carrer mateix.
No és gens encertada la ubicació
d’aquest pipicà. Els gossos es
van alternant, en marxen uns i en
venen d’altres. A casa seva esta-
ran calladets, però els veïns hem
d’aguantar els lladrucs tot el dia.

Si es volgués instal·lar a la pla-
ça una gossera, de ben segur no
s’autoritzaria, perquè no com-
pliria la normativa mediam-
biental i acústica, però aquest pi-
picà, que produeix el mateix
perjudici i les mateixes molèsties,
està admès.

Per tant, poso en el coneixe-
ment del Districte aquesta si-
tuació de contaminació acústica
que afecta la nostra salut i el nos-
tre benestar a casa nostra, i de-
mano que es prenguin mesures
resolutives perquè s’acabi d’una
vegada amb aquest abús per
part dels amos dels gossos, que
contaminen l’espai públic i el
nostre domicili.

Confesso que he decidit retirar-
me del món de la informació i
viure en la més completa igno-
rància, per poder preservar la
meva salut mental i, de retruc, la
física. No puc pair tants despro-
pòsits i situacions inversemblants
que mai, a la meva vida, ni en els
somnis més destructius, hauria
pensat que es farien realitat.

Què punyeta ens està passant?
Cada dia t’assabentes de notícies
que, almenys a mi, em fan molt de
mal. El 27 de gener, al telenotícies
de TV3, em vaig haver de pessigar
per assegurar-me que les imatges
que estava veient eren reals. Va
ser dur presenciar com, després
del discurs del Molt Honorable
president Torra defensant la dig-
nitat que mereix la presidència de
la Generalitat, mentre uns dipu-
tats de Junts per Catalunya s’ai-
xecaven aplauidint fervorosa-
ment, els seus  socis de govern
restaven quiets al seu escó!  Em
falten adjectius per expressar la
vergonya aliena que vaig sentir.
Si no se senten capaços de posar-
se d’acord per defensar la institu-
ció, val més que es quedin a  casa.
I pensar que es creuen capacitats
per dur-nos a la independència...
No ens enganyem, així només ens
conduiran al fracàs absolut. 

El mateix dia, l’Ajuntament
va rebutjar que Barcelona tingués
una seu del museu Hermitage de
Sant Petersburg. Colau i els qui li
han donat suport en aquesta la-
mentable decisió hauran d’expli-
car-se molt bé. Per cert, que l’al-
caldessa, en assolir el càrrec, ja
es va mostrar poc disposada a  se-
guir optant al Mobile, encara que
després la van fer rectificar.  I això
per ser d’esquerres? 

Desencantat
per Antoni Moliné

Safata d’entrada
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Les Corts

URBANISME4L’acord per als
pressupostos que el govern mu-
nicipal va pactar la setmana
passada amb ERC i JxCat ha de
servir per completar els reallot-
jaments de la Colònia Castells. I
és que l’acord firmat contempla
seguir amb la construcció dels pi-
sos que han de permetre rea-
llotjar els veïns que encara no
han estat reallotjats.

Els nous pressupostos tam-
bé han de servir perquè l’A-
juntament pugui completar la
transformació urbanística de
la zona.  Aquest projecte urba-
nístic, llarg i tortuós, va arren-
car a principis dels 2000. Du-
rant les gairebé dues últimes dè-
cades hi ha hagut aturades i re-
plantejaments, la llarga crisi
econòmica, oposició veïnal per
salvar el barri (Salvem la Colò-
nia Castells), conflictes amb
okupes… Casuístiques de tota
mena que han provocat que,
avui dia, encara quedin cases en

peu després que els enderrocs
comencessin el 2011. Un any
abans havien començat els pri-
mers reallotjaments.

DOS ACORDS MÉS
L’acord per als pressupostos
contempla dues accions més
relacionades amb el districte.

Una és l’expropiació del te-
rreny on hi ha la masia Can Ro-
ger per fer-hi una residència
per a persones discapacitades.
L’altra és la cobertura de les
pistes del complex esportiu del
Parc Bederrida i l’inici de les
obres per millorar i ampliar el
pavelló de l’Illa.

Una petita part de la Colònia Castells encara és en peu. Foto: Línia Les Corts

Més diners per als reallotjaments
de la Colònia Castells

» Els nous pressupostos contemplen una partida econòmica
per seguir amb la transformació urbanística de la zona

El científic Joan Oró 
ja té una placa a les Corts

MEMÒRIA HISTÒRICA4El bio-
químic català Joan Oró i Flo-
rensa té una placa commemo-
rativa des del passat 16 de gener
a davant de l’edifici del número
272 de la travessera de les Corts,
on va viure després del seu re-
torn a Catalunya l’any 1980.

A l’acte d’inauguració de la
placa hi van assistir familiars,
amics i companys de professió
per recordar la seva figura. Tam-
bé hi va ser el regidor Xavier Mar-

cé. Oró, nascut a Lleida el 1923,
va morir l’any 2004 a Barcelona.
Va ser un bioquímic que va des-
tacar en l’estudi sobre l’origen de
la vida. De la seva trajectòria
professional destaca el desco-
briment de la síntesi de l’adeni-
na, una de les molècules més im-
portants per a la vida, l’any 1959.

La col·locació de la placa es
va fer a iniciativa de l’Associa-
ció Catalana de Comunicació
Científica-ACCC.

URBANISME4La Comissió de
Govern de l’Ajuntament va
aprovar definitivament el pro-
jecte que permetrà al FC Bar-
celona obtenir la llicència d’o-
bres per fer el nou Camp Nou en
el marc del projecte de l’Espai
Barça. 

Aquest nou pas, que arriba
després de la llum verda del
desembre del projecte d’urba-
nització dels entorns del Camp
Nou, implica que es puguin fer
les modificacions a les par-

cel·les necessàries per tirar en-
davant l’Espai Barça. El club,
actualment amb un 90% de
propietat del sòl, va arribar a un
acord amb els afectats per tra-
mitar el document amb l’A-
juntament.

El nou recinte, defensen des
de l’Ajuntament, s’integrarà al
barri de la Maternitat i de Sant
Ramon i tindrà nous espais pri-
vats oberts als veïns, que s’afe-
giran a la resta d’espais públics
i verds que ja hi ha a la zona.

La previsió és que les pri-
meres obres de l’entorn del
camp es puguin posar en mar-
xa, a tot estirar, el pròxim mes
de juny. Es començaria pel ca-
rrer Menéndez y Pelayo, en el
tram entre Martí i Franquès i
Joan XXIII.

Cal recordar l’oposició veïnal
al projecte, ja que les entitats
han denunciat que l’Espai Bar-
ça representa un projecte d’ur-
banització que només contem-
pla “l’interès privat”.

La placa es va inaugurar el passat 16 de gener. Foto: Districte

ElnouCampNou,mésaprop

Art | Exposició a la Fundació Suñol
La Fundació Suñol acull des del passat 16 de gener la seva primera gran exposició

d’ençà que es va traslladar a les Corts, concretament al carrer Mejía Lequerica. A la
mostra s’hi poden veure obres de Dalí, Miró i escultures de Chillida o Giacomo Balla.
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El serial sobre la construcció de la
residència d’avis que l’Arquebis-
bat promou a la confluència dels
carrers Remei i Galileu, on hi ha
l’antic convictori (Can Capella-
nets), viurà divendres un episodi
clau. I és que demà passat el ple de
l’Ajuntament votarà si el projecte
obté el vistiplau municipal després
de molt de temps envoltat de po-
lèmica a causa del rebuig que en-
capçala la plataforma Salvem el
Patrimoni de Les Corts.

La votació de divendres arri-
barà després que el passat 14 de
gener la Síndica de Greuges rebés
Salvem el Patrimoni de les Corts,
on hi ha representants de diverses
associacions del districte. L’ob-

jectiu de les entitats és que la
Síndica “faci de mediadora davant
de la imminent aprovació del pla
especial per a la residència del Bis-
bat a les Corts”.

“AGRESSIÓ URBANÍSTICA” 
Els veïns fa temps que s’oposen al
projecte perquè consideren que
l’últim disseny aprovat no suposa
cap gran canvi respecte del que
s’havia acordat en l’anterior legis-
latura. “Continua sent una agres-
sió urbanística, tant per l’alçada
com pels volums, un menysteni-
ment del patrimoni existent i una
destrucció dels jardins protegits”,
afirmen des de l’entitat. Joan Her-
nández, de la Coordinadora de
Veïns de Mejía Lequerica, assegura
que si el projecte s’aprova “podem
tenir un altre cas com el de la Ro-
tonda”. Hernández fa referència a
la reforma de l’edifici modernista

de la cantonada del passeig de Sant
Gervasi amb l’avinguda Tibidabo.
No fa gaire el TSJC va declarar
nul·les les reformes fetes i ara
s’haurà d’enderrocar el que es va
fer nou. Des de l’Associació de
Veïns Zona Universitària, que
també donen suport a Salvem el
Patrimoni de Les Corts, Josep
Maria Guillumet fa una crida a l’o-
posició perquè “freni el projecte i
no sigui còmplice de la destrucció
del patrimoni i d’un jardí”.

Tot i aquesta oposició veïnal,
el més probable és que la votació
de divendres tiri endavant, ja que
18 vots (els del govern que formen
Barcelona En Comú i PSC), d’un
total de 41, ja estan garantits. Sal-
vem el Patrimoni de Les Corts ho
dona per fet i, en paral·lel, acusa
l’Arquebisbat d’haver-se reunit
amb tots  els partits “per vendre’ls
el projecte”, mentre que a ells els

“donen llargues”.  Ahir els partits
de l’oposició van demanar un
ajornament de la votació perquè
les entitats havien denunciat que
no tenien uns documents amb in-
formació sobre el projecte que
havien demanat. Finalment el
govern municipal es va compro-
metre a enviar-la abans de diven-
dres i la votació es mantindrà. 

“NO TÉ SENTIT NO FER-LA”
Qui ha hagut d’encarar en els úl-
tims temps el polèmic projecte és
el nou regidor Xavier Marcé (PSC),
que va arribar al Districte a l’ini-
ci del mandat. En declaracions a
Línia Les Corts, Marcé defensa
que el procés s’ha fet debatent-lo
amb els veïns i recorda que “el pla
general anterior permetia fer una
residència de sis pisos i s’ha acor-
dat amb l’Arquebisbat una re-
ducció de dues plantes”. 

Sobre la protecció patrimonial,
el regidor afegeix que  “la part que
l’Ajuntament té documentada no
es podrà tocar”. Marcé considera
que “no hi ha cap argument que
hagi d’impedir que el projecte tiri
endavant”, al mateix temps que
destaca el perfil “social” del pro-
jecte, ja que es tracta d’una resi-
dència per a la gent gran.  

Per últim, el regidor de les
Corts insisteix que divendres es
vota la part del projecte que té a
veure amb la volumetria de la re-
sidència i que, quan toqui parlar
sobre el disseny final, “els veïns po-
dran opinar i, si s’escau, es modi-
ficaran coses”. Per tot plegat, Mar-
cé està convençut que no es repe-
tirà un cas com el de la Rotonda de
Sarrià-Sant Gervasi “perquè es
protegirà tot el que el departament
de patrimoni té catalogat”. “No té
sentit no fer-la”, conclou.

L’hora de la veritat
» El ple de l’Ajuntament votarà divendres si la residència del Bisbat a les Corts pot tirar endavant
» L’oposició veïnal demana la mediació de la Síndica, mentre que el Districte defensa el projecte 

Albert Ribas
LES CORTS

El projecte de la futura residència està envoltat de polèmica des de fa anys. Fotos cedides
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4Un districte viu en l’àmbit
cultural. Un territori que es mou
entre la literatura, la música
clàssica, el teatre, la dansa i
l’art. El districte de les Corts
ofereix moltes possibilitats per
desenvolupar qualsevol faceta
relacionada amb la cultura. Dues
biblioteques, quatre centres cí-
vics, diversos auditoris i aules
d’assaig, entre d’altres, fan pos-
sible que el territori s’ompli cada
setmana d’una gran oferta cul-
tural per a tots els gustos i totes
les edats... Des de Pedralbes al
cor de les Corts, passant pel
barri de la Maternitat i Sant Ra-
mon. Ens acompanyes al viatge
cultural que et proposem per
aquests últims dies de gener i el
mes de febrer?

DANSA CREATIVA
El centre de creació artística La
Caldera de les Corts col·labora,
un any més, amb el Festival
d’arts vives de Barcelona Sâl-
mon, que enguany arriba a la
vuitena edició, amb quatre pro-
postes creatives. La primera,
del 27 al 31 de gener, amb un la-
boratori de Composició en
Temps Real amb João Fiadeiro.
La setmana que ve, el 6 de fe-
brer a les 20 h, s’estrena la peça
“Ça va exploser”, de João Fia-
deiro i Carolina Campos. I final-
ment, el dia 9 de febrer, hi hau-
rà una doble sessió: a les 18 h es

farà la presentació de Sound-
track d’Óscar Bueno i a les 20 h
el concert “Acoger: Un concier-
to” de Poderio Vital.

CIÈNCIA-FICCIÓ
D’altra banda, aquest divendres
31 de gener a les 19 h, la bi-
blioteca Montserrat Abelló in-
augura un nou espai bibliogrà-
fic amb obres de ciència-ficció.
Coincidint amb el centenari del

naixement del científic i escrip-
tor nord-americà d’origen rus,
Isaac Asimov, la biblioteca obre
les portes d’aquesta nova
col·lecció ideada per la Fundació
Asimov i en col·laboració amb
Biblioteques de Barcelona. 

Les obres s’han aconseguit
arran del projecte Operació Asi-
mov, llançat el passat mes d’oc-
tubre, i que consistia en la se-
lecció, recopilació i donació d’un
fons bibliogràfic sobre aquest
gènere. L’acte d’inauguració
comptarà amb autoritats del
Consorci de biblioteques i del
Districte de les Corts, així com

de la Fundació Asimov, partici-
pants del projecte i l’actuació
del DJ Les Dimanches que ame-
nitzarà la vetllada amb bandes
sonores. 

NOVEL·LA NEGRA
Seguint a la biblioteca Montse-
rrat Abelló, l’equipament també
s’afegeix a la setmana d’activi-
tats de la BCNegra 2020, el fes-
tival literari de novel·la negra de
Barcelona. I ho fa amb una ac-
tivitat per a nens i nenes de 6 a
12 anys sobre Enigmes a la Bi-
blioteca, que es farà el dimarts
4 de febrer a les 18 h. Una acti-
vitat per resoldre enigmes a
contrarellotge.

CULTURA GRATUÏTA
Una altra novetat d’aquests dies
és la nova edició del circuit Bar-
celona Districte Cultural, que
torna a les Corts amb 12 es-
pectacles de teatre, dansa, circ
i concerts, en la seva setena
edició. Des del 7 de febrer fins al
24 d’abril el centre cívic Tomasa
Cuevas-Les Corts i el Joan Oliver
‘Pere Quart’ ofereixen aquests
espectacles de forma gratuïta,
amb reserva anticipada. 

TEATRE FET A CASA
Els amants del teatre tenen
una cita a L'Espiga de les Corts,
on es presenta, aquest dissab-
te 1 de febrer, Lysístrata, una

adaptació de la comèdia d'A-
ristòfanes, sota la direcció es-
cènica de Marta V. Kosters. Tant
dissabte 1, com el 8 de febrer a
les 21.15 h, es representaran les
funcions d’estrena d’aquesta
obra teatral de protesta contra
la guerra i amb la il·lusió de la
pau. Després, el grup teatral
oferirà vuit representacions
més durant els mesos de febrer,
març i abril. 

MÚSICA CLÀSSICA
Si haguéssim de triar un gène-
re musical per a les Corts, aquest
seria la música clàssica. El dis-
tricte ofereix, a banda d’esde-
veniments puntuals, tres cicles
de clàssica a l’any. El jardí dels
Tarongers compta amb el cicle
d'hivern de Música en la Intimi-
tat. Concerts que tenen lloc els
divendres a les 19.30 h, orga-

nitzats per l’Associació d’Amics
del Jardí dels Tarongers i el Con-
sell Català de la Música amb
l’objectiu de donar suport a jo-
ves músics. D’altra banda, la

setmana passada va començar
el primer trimestre del XXI cicle
Clàssica a les Corts, al centre cí-
vic Josep M. Trias i Peitx, els
diumenges a les 18 h. Final-
ment, el Monestir de Pedralbes
acull el cicle de concerts lírics
Les Veus de l’Ànima amb artistes
de primer nivell, els dimecres a
les 19 h. 

ART CONTEMPORANI
El barri de la Maternitat i Sant Ra-
mon s'ha convertit en la nova llar
de la col·lecció de la Fundació
Suñol, una de les més recone-
gudes del país en art contem-
porani. La Fundació Suñol és
una entitat privada sense ànim
de lucre que l’any 2007 va obrir
al públic la Col·lecció Josep Su-
ñol. Ara, aquesta col·lecció s’ha
traslladat al carrer Mejía Leque-
rica i acull les més de mil obres
d’art que va reunir Josep Suñol
des dels anys seixanta fins al
2000. També s’hi fan activitats
d’intercanvi i reflexió. 

Consulteu totes les progra-
macions, tant d’aquestes acti-
vitats com d’altres que oferei-
xen els diferents equipaments
municipals, horaris i preus al
web del Districte. A més, el
mes que ve la cultura popular
sortirà al carrer amb el tradi-
cional Carnaval de les Corts,
que se celebra el cap de set-
mana del 22 de febrer.

Les Corts bull amb la cultura
»Obres de teatre, dansa, exposicions, ciència-ficció, literatura, art i música... les Corts és cultura

»Aquest divendres 31 de gener s’inaugura el Fons Fundació Asimov a la biblioteca Montserrat Abelló

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

Les Corts ofereix una programació cultural per a tots els públics. Fotos: Oscar Bueno i Districte

Barris al dia

El circuit Barcelona
Districte Cultural

torna el 7 de febrer

La Fundació Suñol
té la seva nova seu
a Mejía Lequerica
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Comerç

El Districte promou un comerç
i un turisme responsables

INTEGRACIÓ4El Districte ha
constituït aquest mes de gener el
Grup Motor de Comerç i Turis-
me amb l’objectiu que les Corts
es consolidi com a territori so-
cialment responsable i inclusiu.

Aquest nou òrgan busca el
treball conjunt dels actors co-
mercials i turístics de la zona
amb el Districte. En aquest sen-
tit, el regidor Xavier Marcé ha
afirmat que, més enllà d’apostar
per la inclusió “com a objectiu es-
tratègic, en tant que eina fona-
mental d’integració i reconeixe-
ment dels plens drets de totes les

persones”, també considera que
ha de ser una “oportunitat clau
pel desenvolupament econòmic
del territori”. 

Els integrants del Grup Mo-
tor són els centres comercials, els
eixos comercials de proximitat,
els hotels i les empreses del sec-
tor turístic, a més del Districte,
la Direcció de Comerç, la Direc-
ció de Turisme i l’Institut Mu-
nicipal de Persones amb Disca-
pacitat. També s’alinearà amb els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides
i amb l’Agenda 2030. 

JOVENTUT4Una de les claus
per garantir la continuïtat del pe-
tit comerç és aconseguir que el
sector s’acosti més als joves.
Aquest col·lectiu, que cada cop
tendeix més a comprar online,
vol sentir-se recompensat si fa
“l'esforç d'anar a una botiga fí-
sica” i busca una experiència
que vagi més enllà d'adquirir un
producte. Així ha quedat reflec-
tit en un estudi de RETAILcat
que recull l’ACN.

Elaborat a partir d’opinions
de nois i noies d’entre 14 i 22
anys, el treball conclou que el
nombre de vendes a través d’in-
ternet continuarà en augment,
però assenyala el camí que hau-
ria de seguir el comerç físic per
poder competir amb aquesta
nova forma de consum. Per
exemple, l’estudi apunta que les
botigues hauran de convertir-se
en “espais de trobada” i, fins i tot,
en “parcs d’atraccions”.

ELS ASPECTES BEN VALORATS
Tot i que són crítics amb algunes
mancances que detecten en el

comerç tradicional, els joves
també hi veuen aspectes posi-
tius. Entre aquests, destaca l’ac-
cés immediat al producte, en
contraposició a l’espera que im-
plica la compra online, o la pos-
sibilitat de veure’l i provar-lo
abans de comprar-lo. També
valoren el fet de ser atesos per
personal especialitzat, però re-

marquen com a punt molt ne-
gatiu la sensació de sentir-se
menystinguts pel venedor. 

Una altra de les conclusions
de l’estudi és que, tant per a les
botigues físiques com per inter-
net, les xarxes socials juguen
un paper imprescindible, perquè
sovint és on troben el producte
i després el comparteixen.

Volen ser “recompensats” per desplaçar-se a una botiga. Foto: Jordi Bataller/ACN

Els joves volen que les botigues
físiques ofereixin experiències

Mercats | Nou pas en el procés de digitalització
Els mercats de la ciutat han fet un nou pas endavant per modernitzar-se després

que recentment l’Institut Municipal de Mercats hi hagi instal·lat fibra òptica. D’a-
questa manera es millora la capacitat dels negocis d’estar al dia tecnològicament.
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Passejar pels barris i carrers de Barce-
lona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital ca-
talana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciu-
tat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunada-
ment, bastant esporàdics.

No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament. 

Per aquesta raó, la demanda i l’inte-
rès per part de la gent de tenir conei-
xements d’autodefensa i de disposar a
prop seu de gimnasos especialitzats en
sistemes de defensa personal és cada
cop més elevada. 

A la ciutat de Barcelona, tenim De-
fensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenya-
ment del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intu-
ïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.

Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut for-
mats per deixebles directes del crea-
dor d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Amb la pràctica contínua de la de-
fensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singula-
ritat: l’entrenament amb estrès. 

Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra con-
dició física quant a força, agilitat i re-
sistència. 

D’altra banda, guanyareu auto-
confiança, autoestima, seguretat, au-
tocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, dis-
tès, respectuós i positiu. 

Defensa Personal KM, a més, impar-
teix les seves classes de defensa per-
sonal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte inin-
terrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cí-
vics, escoles i empreses de la ciutat.

Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situa-
cions específiques en què, malaura-
dament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i inno-
vador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució ve-
ritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.

No perdeu l’oportunitat d’aprofi-
tar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barce-
lona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar de-
fensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal

i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

» Només per ser lector de Línia Les Corts, gaudeix de matrícula 
i samarreta gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa 

de Barcelona  especialitzada en defensa personal

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

Beneficis

Centres, grups i horaris

Defensa Personal KM

Defensa personal - Krav maga 
Descobreix tots els beneficis 

que comporta la seva pràctica
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Esports Handbol | Victòria de prestigi del Manyanet contra el BCN Sants
33-28 i canvi de líder. L’Handbol Manyanet va tancar el mes amb un triomf de prestigi a casa

contra el BCN Sants. L’equip es manté quart després d’aquest gran resultat i en els primers
caps de setmana del mes que ve jugarà al Poblenou i a Sant Feliu contra el CH Sant Llorenç.

Laia Palau protagonitza una
campanya per l’esport femení
REIVINDICACIÓ4T’ho estàs per-
dent. Aquest és el nom (i la de-
claració d’intencions) d’una cam-
panya impulsada per la Genera-
litat, el Consell de l’Audiovisual
de Catalunya i la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals
que té com a objectiu donar més
visibilitat a l’esport femení. La
cortsenca Laia Palau és una de les
cares d’aquesta iniciativa.

El propòsit de la campanya és
“promoure una major presència

de les dones esportistes als mit-
jans, avançant a cap a la plena
igualtat alhora que es trenquen
estereotips socials i mediàtics, po-
sicionant l’esport femení com
un contingut d’interès i capaç d’a-
traure grans audiències”.

A banda de Palau, aquesta
iniciativa també té com a pro-
tagonistes l’atleta María Vice-
nte, la nedadora Mireia Bel-
monte, la pilot Laia Sanz i la
futbolista Alexia Putellas.

La victòria en el derbi de diu-
menge passat al Pavelló de l’Illa
contra el SESE (61-50) va servir
perquè el Joventut d’Alfred Be-
nages tanqués el mes seguint
amb la bona dinàmica de resul-
tats que arrossega durant gaire-
bé tota la temporada. Les gro-
gues, que encara tenen pendent
el partit de la 14a jornada a la pis-
ta del CB Lliçà d’Amunt, són se-
gones amb una victòria i un punt
menys que el Joventut i enceta-
ran el febrer amb un desplaça-
ment a Sant Fruitós de Bages i
amb un altre derbi a casa, contra
els Lluïsos de Gràcia.

Els dos pròxims rivals del
Joventut ocupen posicions de
la zona central de la classificació
del grup 1 de la Primera Catego-
ria; les bagenques han caigut
fins a la setena plaça després
d’haver perdut tres dels seus úl-
tims quatre partits, mentre que

l’equip de Gràcia és dos esglaons
per sota del Sant Fruitós (pel bas-
ket average, ja que les de Gerard
Sánchez tenen el mateix balanç
de triomfs i derrotes que el Sant
Fruitós i el SESE).

EL CLUB, AMB LA MAGIC LINE
Més enllà del bàsquet, però, a
principis d’aquesta setmana el
club ha anunciat que col·labora-
rà amb l’edició d’enguany de la

Magic Line, la mobilització soli-
dària que any rere any organitza
l’Hospital de Sant Joan de Déu.

El dissabte 15 de febrer, entre
les sis i les vuit del vespre, el club
organitzarà (en col·laboració amb
la Eyan  Dance  Company, im-
pulsada per la ballarina cortsen-
ca Andrea Sala) una jornada be-
nèfica de dansa per recaptar fons
per a l’hospital. El seu escenari
serà el Pavelló de l’Illa.

L’equip d’Alfred Benages continua en plena forma. Foto: Twitter (@jcasteg)

Sant Fruitós i Lluïsos, pròxims
dos reptes per al Joventut

Pau Arriaga
LES CORTS

La base és una de les cares de la iniciativa. Foto: Uni Girona
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Esports

Les Divisions d’Ho-
nor tornaran a po-
sar-se en marxa a
mitjans de febrer,
però els sèniors del

Polo afrontaran, abans del retorn
a la lliga, una altra competició: la
Supercopa de Catalunya.

El camp de Can Sales, a Ter-
rassa, serà l’escenari de les dues
competicions; les semifinals es
disputaran el dissabte 8 (les de
Fabrizio Demarchi jugaran con-
tra el Club Egara, mentre que el
conjunt de Roger Pallarols es

veurà les cares contra un altre
dels conjunts de la capital del Va-
llès Occidental, l’Atlètic Terras-
sa), mentre que les finals estan
previstes per a l’endemà. La fe-
menina donarà el tret de sortida
a la jornada dominical, a les 10
del matí, mentre que la mascu-
lina, si no hi ha cap contra-
temps, es posarà en marxa a les
12 del migdia.

Els altres candidats a la vic-

tòria en la segona competició ofi-
cial de la temporada seran, en la
categoria masculina, l’Atlètic
Terrassa i el Club Junior, i en la
categoria femenina el Club Ega-
ra i el CD Terrassa.

‘VIRUS FIH PRO LEAGUE’
De cara a aquesta cita, però,
Pallarols tindrà diverses baixes
sensibles, de referents del seu
equip. David Alegre, Roc Oliva,
Mario Fernández, Xavi Lleonart
i Llorenç Piera estan disputant la
FIH Pro League (a València)
amb la selecció espanyola, com-

petició que també afronta Matías
Rey amb l’argentina, de manera
que el tècnic haurà de convocar
jugadors del filial per poder
completar la llista de cara a la Su-
percopa.

El combinat espanyol feme-
ní no disputa aquesta competi-
ció, però durant aquests dies
està jugant partits amistosos a
Mar del Plata (Argentina). Pre-
cisament en aquests enfronta-
ments (de preparació per als
Jocs Olímpics), Xantal Giné va
arribar a les 150 internacionali-
tats amb les red sticks.

Els de Roger Pallarols volen alçar el segon títol de la temporada. Foto: RFEH

Els sèniors del Polo, a punt per
a les supercopes de Catalunya

El camp de Can Sales de
Terrassa serà l’escenari
dels partits durant els
dies 8 i 9 del mes que ve

Primera victòria en un Grand
Slam per a Paula Badosa

“De vegades es guanya i
altres cops s’aprèn”. Amb
aquest fair play (en una

piulada al seu perfil de Twitter)
resumia dimecres de la setmana
passada Paula Badosa la seva
participació a l’Open d’Austràlia
2020. La tenista de Begur del
Reial Club Tenis Barcelona va
aconseguir la seva primera vic-
tòria en la categoria absoluta en
un dels quatre grans.

Badosa va superar la prime-
ra ronda per la via ràpida contra
la sueca Johanna Larsson (6-1 i
6-0 en menys d’una hora de
partit), però la seva rival en la se-
gona ronda va ser la número 8
del món, la txeca Petra Kvitova
(bicampiona de Wimbledon els
anys 2011 i 2014). Badosa va tor-
nar a exhibir un gran nivell con-
tra la jugadora de Bilovec, per-
dent els dos sets per  7-5. 

L’UBAE recupera sensacions
després de perdre a Esplugues

La victòria al Pa-
velló de l’Illa con-
tra l’FS Solsona
(5-1, dissabte pas-

sat) va ser la millor medicina per-
què l’UBAE hagi pogut passar
pàgina de la derrota en la visita
a Esplugues de Llobregat. 

En aquesta quinzena jornada,
a més, el Linyola va perdre a la
pista de l’OC la Sentiu, de manera
que els Mamuts tornen a sumar
tres punts més que el conjunt del
Pla d’Urgell, una circumstància
que s’ha donat en la majoria de
moments d’aquest tram del grup
2 de Tercera Divisió.

Els de Jose Luque han posat
el punt final a la primera meitat

de la competició amb un balanç
de 13 triomfs i dues derrotes (a
Molins i l’anteriorment esmen-
tada a Esplugues), però pensen
ja en la segona volta, que co-
mençarà aquest mateix dissabte.

Els Mamuts rebran la visita
del tercer per la cua, el Sant Sa-
durní, aquest dissabte a les tres
de la tarda, mentre que el primer
viatge de la segona volta serà a la
pista del CCR Castelldefels.

Després d’aquest partit, l’U-
BAE haurà de tornar a pensar en
la Copa Catalunya, ja que afron-
tarà el partit de la tercera ronda
a la pista de la Penya Esplugues.
Si res no canvia, el partit es ju-
garà el diumenge 16 de febrer.
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Un matí de 1972, el Club Nàutic de Bar-
celona es desperta amb una imatge tè-
trica: hi ha un cadàver flotant a l'aigua. És
el cos d'Alberto García Rañé, un jove de
família bona, tripulant d’un dels velers. La
policia, la burgesia barcelonina i els Ser-
veis Secrets de la Casa del Príncep Joan
Carles de Borbó intervindran en aques-
ta història misteriosa.

Llibres

Los peces solo flotan muertos
José Luis Caballero

El tàndem que formen Bruno Oro i Clara
Segura és garantia d’èxit. Ara, tots dos pro-
tagonitzen una obra escrita per ell (jun-
tament amb Alejo Levis) i dirigida per ella.
Es tracta de Cobertura, la història d’un di-
rector de cinema i una actriu que són pa-
rella des de fa 10 anys, quan es van co-
nèixer en un rodatge, i ara estan en crisi.

Al Teatre Romea, a Barcelona.

Teatre

Cobertura
Bruno Oro i Alejo Levis

Pet Shop Boys ja ha estrenat el seu 14è
àlbum d’estudi: Hotspot. En aquest disc,
el popular duo pop format per Neil Ten-
nant i Chris Lowe ha aplegat una desena
de cançons que mantenen l’essència
del grup, combinant balades amb temes
més durs, amb crítica social inclosa. El sin-
gle, publicat fa 3 mesos, és Dreamland,
una col·laboració amb Years & Years.

Música

Tres històries destinades a creuar-se. Al
Camerun, un nen busca amb la seva ger-
mana gran el moment de colar-se a les
bodegues d'un avió amb l'objectiu d'a-
rribar a Europa. No gaire lluny, un activista
lluita contra la caça furtiva i espera l'arri-
bada de la seva filla. A Melilla, un grup de
guàrdies civils i un grup de migrants es-
tan a punt de trobar-se a la frontera.

Pelis i sèries

Adú
Salvador Calvo

Hotspot
Pet Shop Boys

Festes de Santa Eulàlia
La Festa Major d’hivern de Barcelona ja és a tocar. Del 7
al 12 de febrer, la ciutat viurà la celebració en honor a la

seva copatrona, Santa Eulàlia, representada per la ge-
gantona Laia. La Laia, símbol d’aquesta festa, tornarà a
aparèixer pels carrers barcelonins i se li afegiran nom-

brosos elements i propostes de cultura popular. Hi hau-
rà una diada castellera, una diada bastonera, ballades

de sardanes, cercaviles i correfocs, entre molts d’altres.
A banda, el Moll de la Fusta acollirà la Lali Jove, l’espai

destinat específicament a activitats adreçades als joves.

Malgrat que, per a determinats públics, el
K-Pop (pop sud-coreà) encara és completa-

ment desconegut, és innegable que es
tracta d'un fenomen mundial sense atura-
dor. El màxim exponent d'aquest èxit és el

grup BTS, que va actuar a l’última gala
dels Grammy a Los Angeles amb grans

estrelles del panorama musical interna-
cional. BTS està integrat per set nois jo-
ves que han conquistat milions de fans

arreu del món, també a Catalunya. És
per això que hi ha hagut un esclat de

felicitat a les xarxes arran de l'últim
anunci de la banda: Barcelona ha

estat l'única ciutat de l'Estat que ha
entrat a formar part de la seva gira

europea. Els dies 17 i 18 de juliol,
el grup actuarà a l'Estadi Olímpic

Lluís Companys. 

B T SQUI SÓN?
Ser el grup de K-Pop més conegut

La seva popularitat els va portar a la gala dels Grammy

Anunciar dos concerts a Barcelona
Actuaran a l’Estadi Olímpic els dies 17 i 18 de juliol

Les fans embogeixen
Algunes ja s’estan organitzant per aconseguir la primera fila

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Animal Crossing
Arriba Animal Crossing New Horizons, una nova entrega de la popular saga

de Nintendo. Aquest cop, el poble ha estat substituït per una illa deserta.

Famosos
Viu en línia

SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...
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DISSABTE 1 DE FEBRER
21:15 Marta V. Kosters presenta la seva visió més

particular del clàssic d’Aristòfanes Lisístrata.
Les entrades es poden adquirir per 10 euros.
/ Societat Coral l'Espiga de Les Corts.

TOTS ELS DIJOUS
18:00 La tarda de cada dijous es faran noves ses-

sions del taller de recerca de feina, que inci-
deix en aspectes com la redacció del currículum
vitae, la carta de presentació o l’entrevista de
feina. / Punt InfoJOVE Les Corts.

TOTS ELS DISSABTES
17:00 El curs de risoteràpia combina eficaçment,

cada dissabte a la tarda, recursos expressius
del cos, jocs i danses com a mitjà per allibe-
rar la tensió i gaudir del contacte amb les al-
tres persones. /  Espai Jove Les Corts.

FINS A L’1 DE FEBRER
Tot el dia Darrers dies en els quals es pot visi-

tar Un any de clàssica, de diferents fotògrafs
del barri que han fet un seguiment dels con-
certs del cicle de clàssica de les Corts durant
l'any 2019. / C. C. Josep Maria Trias i Peitx.

DES DEL 3 DE FEBRER
Matí-Tarda A partir de dilluns de la setmana que

ve es podrà visitar la mostra La Patagònia, un
confí austral, fotografies de Luis Alberto
Franke. L’entrada serà gratuïta. / Centre Cívic
Can Deu.

AVUI 29 DE GENER
18:00 Fila que fila serà el nom de la sessió de con-

tes del cicle Lletra petita - Sac de rondalles a
càrrec d'Elisabeth Ulibarri. L’activitat està pen-
sada per a infants que tinguin entre 4 i 9 anys.
/ Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras.

DIJOUS 6 DE FEBRER
18:00 Sota el meu paraigua serà el nom de la nar-

ració coordinada per Judith Navarro per a in-
fants que tinguin més de 4 anys. / Bibliote-
ca Les Corts - Miquel Llongueras.

DIUMENGE 9 DE FEBRER
19:30 Partit de bàsquet corresponent a la 17a

jornada del grup 1 de Primera Categoria fe-
menina entre el Joventut i els Lluïsos de Grà-
cia. / Pavelló de l’Illa.

Els responsables de Tata Inti s’encar-
reguen, cada dilluns a la tarda, del La-
boratori creatiu en anglès. / Centre Cí-
vic Josep Maria Trias i Peitx.

Continua en marxa el curs
‘Laboratori creatiu en anglès’

Tots els dilluns a les 18:15

Des de fa dues setmanes, el professor
Rodrigo Stocco coordina el taller set-
manal anomenat Benvinguts/udes a la
fotografia. Cal inscripció prèvia. / Cen-
tre Cívic Can Deu.

Rodrigo Stocco coordina un
curs d’iniciació a la fotografia

Tots els dilluns a les 18:30

La secció local de l’AECC ha organitzat,
de cara al 6 de febrer, una ballada de
country al Centre Cívic Joan Oliver. Tres
dies més tard, Lola Galván oferirà un
monòleg al Centre Cívic Can Deu.

L’AECC prepara dues
activitats al districte

6 i 9 de febrer

Partit de futbol sala corresponent a la
setzena jornada de Tercera Divisió en-
tre l’UBAE i l’FS Sant Sadurní. / Pave-
lló de l’Illa.

L’UBAE estrenarà el febrer
contra l’FS Sant Sadurní
Dissabte 1 de febrer a les 15:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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