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Arrenca la reformaurbanística 
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Les obres a Joan XXIII ja han començat però els veïns alerten que la pèrdua de carrils es notarà els dies de partit pàg 8



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517línialescorts.cat 26 de febrer del 2020

| 2



línialescorts.cat26 de febrer del 2020

3 | 

A fons

“Patim una desigualtat constant
a l’hora de fer qualsevol cosa, fins
i tot la cosa més petita i quoti-
diana, com anar a comprar el
pa”. Aquest és el testimoni de
Montserrat Garcia, la responsa-
ble d’accessibilitat de la Federa-
ció Ecom, que engloba més de
120 entitats de persones amb
discapacitat física. Com ella,
aquestes organitzacions denun-
cien que qui té una discapacitat
viu en un món ple de barreres i
ha de lluitar el doble per acon-
seguir uns drets que la resta de
la població té garantits per na-
turalesa, una situació a la qual
Ecom vol posar fi.
Però la missió d’aquest

col·lectiu ha patit un nou entre-
banc aquest mes de febrer. El
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies ha presentat
recentment l’esborrany del futur
Codi d’Accessibilitat de Cata-
lunya, que ha de materialitzar els
compromisos establerts a la Llei
d’accessibilitat de 2014. Per a
Ecom, aquest document suposa
“retrocessos flagrants” en el dia
a dia de les persones que tenen
una discapacitat física: “No res-
pecta les línies vermelles i no està
alineat amb la Convenció In-
ternacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat”, la-
menta Garcia.
Un dels exemples més clars

en aquest sentit és que l’esbo-
rrany permet construir nous edi-
ficis d’habitatges de dues o tres
plantes sense ascensor, un fet que
Garcia considera “inconcebible,
i més tenint en compte l’envelli-
ment de la població”. En la ma-
teixa línia, l’escrit no obliga a fer
accessibles les estacions de tren
que tinguin menys de 200.000

viatgers anuals, ni garanteix que
les persones amb mobilitat re-
duïda puguin accedir amb scoo-
ter als autobusos urbans. Tot
plegat, tal com recorda Garcia,
acaba tenint un impacte en el
“projecte de vida” d’aquestes
persones, afectant aspectes tan
importants com l’educació, la
inserció laboral o les relacions so-
cials, entre d’altres.

“CAPACITISME PUR I DUR”
El punt de l’esborrany que ha
provocat més indignació entre
els membres d’Ecom ha estat el
que estableix que no cal fer ac-
cessibles aquells edificis on “no
és previsible la presència de per-
sones amb mobilitat reduïda”.
Garcia critica que aquesta és
una afirmació “perillosa” i ba-
sada en “prejudicis i criteris sub-
jectius”, perquè limita les possi-
bilitats de les persones amb dis-

capacitat i les discrimina. Un cas
que mostra com es reprodueix
aquesta actitud és el dels teatres,
que s’adapten perquè s’hi pugui
accedir com a públic amb cadi-
ra de rodes, però no es contem-
pla l’opció que hi hagi actors o
actrius amb discapacitat, de ma-
nera que no es fan accessibles els

escenaris o els vestidors. “Això és
capacitisme pur i dur”, senten-
cia Garcia. 

INFRADOTACIÓ ECONÒMICA
A més de les queixes sobre el
contingut del text, des d’Ecom

també qüestionen els recursos
econòmics que s’han previst per
fer realitat les mesures plante-
jades, que consideren insufi-
cients. “La memòria econòmica
és bastant pèssima”, diu la res-
ponsable d’accessibilitat del
col·lectiu. Garcia posa l’accent en
la necessitat que hi hagi una
voluntat política real, per tal
que el text no acabi sent “un
brindis al sol”, ja que “sense re-
cursos, tens drets reconeguts
però no els pots exercir”.

“UN GRAN PAS ENDAVANT”
Des de la Generalitat, en canvi,
parlen de l’esborrany del nou
Codi d’Accessibilitat com “un
gran pas endavant”. Són les pa-
raules que ha fet servir el secre-
tari d’Igualtat, Migracions i Ciu-
tadania, Oriol Amorós, que creu
que les discrepàncies es deuen a
una “mala interpretació” del

text. Amorós es mostra opti-
mista i assegura que, gràcies a les
reunions que ja han començat a
mantenir amb les entitats, estan
més a prop d’arribar a un acord.
Segons el secretari, cal mati-

sar alguns punts. Pel que fa a
l’habitatge, afirma que s’ins-
tal·larà un ascensor a tots els edi-
ficis on hi hagi un veí amb mo-
bilitat reduïda, mentre que, en el
cas del transport públic, es limita
a admetre que hi haurà “criteris
més exigents” per a les esta-
cions amb més viatgers. Sigui
com sigui, insisteix en dues ide-
es: “En tots els casos es millora-
rà la normativa actual i es ga-
rantiran uns mínims d’accessi-
bilitat”. Tot i això, les entitats es
mantenen escèptiques, perquè,
tal com recorda Garcia, “hi ha
lleis que s’aproven per unani-
mitat que després s’incomplei-
xen també per unanimitat”. 

Anna Utiel 
BARCELONA

Murs quenodesapareixen
» L’esborrany del Codi d’Accessibilitat de Catalunya rep crítiques de les entitats de discapacitats

» Denuncien que viuen en un món ple de barreres i que el text representa “retrocessos flagrants”

Les persones amb discapacitat han de lluitar el doble per aconseguir uns drets que la resta de la població té garantits per naturalesa. Foto: Aj. de Barcelona

La Generalitat creu 
que les discrepàncies 
es deuen a una “mala
interpretació” del text
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Els semàfors

Ajuntament
L’Associació de Veïns de les Corts ha
alertat que la reforma de l’avinguda
Joan XXIII, en el marc de la transfor-

mació de l’entorn del Camp Nou, pot te-
nir un disseny final que dificulti l’entra-
da i sortida dels cotxes el dia de partit. 

pàgina 8

Montserrat Ballarín
La regidoria de Comerç, amb Montse-
rrat Ballarín al capdavant, ha recuperat
el grup de treball per a la preservació
dels comerços històrics. L’Ajuntament

impulsarà diferents mesures per 
protegir més aquests establiments. 

pàgina 16

RC Polo
Els sèniors d’hoquei herba del club no
podien haver començat la segona volta
amb millors resultats: han guanyat tots
els seus partits (dos el femení i un el
masculí) i afronten amb optimisme 
la segona meitat de les seves lligues. 

pàgina 18
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La lupa

per @Modernetdemerda

Un matí a Les Corts

Mentrestant, a Les Corts la vida passa i
fa un bon sol. S'hi està bé. Fa una esto-
na que som al bar i ens hi sentim com a
casa. Moltes banderes del Barça, olor de
cafè, fusta bona, a la tele hi fan Espejo Pú-
blico però ningú n'està massa pendent.
I d'aquí una estona marxarem cap a casa,
que ens hi espera un dinar que intuïm que
s'ha fet sol.
En sortir del bar veiem el

Camp Nou, imponent davant
nostre. És el santuari i ho
continuarà sent amb l'Espai
Barça, que serà fabulós i en-
cara es pagarà més fabulosa-
ment. La temperatura és agra-
dable i tot va bé. Els pardals van d'un ar-
bre a l'altre i aquella noia que passa per allà
té un bon cul. Fumem. El Paco i jo duem
el Mundo Deportivo sota el braç. Una mica
arrugats, tant els diaris com nosaltres. Al
meu diari hi ha quedat una taqueta de cer-
vesa. Del que no hi ha rastre és de les cro-
quetes. Avui el Pedro ens ha regalat una

tapeta de croquetes, era l'aniversari del
Pemi, i a mi m'han agradat encara més
que aquelles de l'Assemblea. Aquelles
eren bones però petites, com de disseny,
modernes. Prefereixo les originals del bar,
sens dubte.
Avancem pels carrers i no sabem què

està passant al Barça perquè no hi està

passant res. Tot funciona, Messi continua
marcant gols i ara li han donat el Laureus,
el bàsquet déu-n'hi-do, l'altre dia sortia
una gràfica al diari que deia que som els
primers en no sé què del tema econòmic,
els turistes ens estan fent ingressar molts
diners, i Neymar vol tornar.
Arribo a casa i el dinar que s'ha fet sol

m'explica una polèmica que es veu que hi
està havent al club relacionada amb les
xarxes socials. Diu que anaven contra Gu-
ardiola i Messi i Víctor Font i altres. No
sé què són les xarxes socials i amb prou
feines recordo qui era aquest Guardiola.
Alguna cosa deu haver fet, que no pot ju-
gar la Champions. I Messi últimament

està maleducat, potser caldria
vendre'l. Víctor Font no ho sé.
M'assec al sofà. M'ador-

miré una mica, ara havent di-
nat. Fa un bon sol i s'hi està
bé. Tot funciona correcta-
ment, ser del Barça és el mi-
llor que hi ha. Abans que

em caigui el cap penso en l'últim triplet
que vam guanyar i dono gràcies a aquest
president que mai diu una paraula més
alta que l'altra i que fa la feina amb dis-
creció i amb els pantalons posats. Vull
guanyar un altre triplet i ell també ho vol.
El guanyarem, Setién en sap. Quin cul te-
nia aquella noia i m'adormo.

Avancem pels carrers i no sabem què 
està passant al Barça perquè no hi 

està passant res: tot funciona

Sobre los seis primeros
muertos por coronavi-

rus en Italia: son cuatro
hombres de entre 78 y 88 años y dos
mujeres de más de 75 (una de ellas pa-
decía cáncer). Lo que quiero decir, con
todo el respeto, es que esta gente
también podría haber muerto si pillan
un resfriado.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Cuando un niño hace
algo “de niña”, es decir,

asociado a lo femenino,
la actividad lo degrada a él. Ejemplo:
pintarse las uñas. Cuando una niña
hace algo “de niño”, es decir, asociado
a lo masculino, es ella quien degrada
la actividad. Ejemplo: jugar al fútbol.
He aquí la gran diferencia/desigualdad.

@perifericah

Weinstein declarat cul-
pable de múltiples

agressions, Plácido Do-
mingo declarant-se responsable i de-
manant perdó per les seves. El mal pro-
vocat no desapareixerà mai, però el
#metoo ha estat una arma poderosa,
empoderadora i sorora contra la vio-
lència masclista.

Confirmado que se
permite que empresas

cuyo negocio es que mis
hijos se arruinen la vida se anuncien en
un partido Madrid-Barça. Tened en
cuenta que si este gobierno dice que
algo es un problema de salud pública
o que “sí, se puede” es probable que
esté mintiendo.

@yeyaboya@pablom_m @quiquepeinado
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L’Eix Sants-Les Corts, a la rua 
de Carnestoltes per primer cop1

2
Les Corts i Esplugues ja estan 
unides del tot amb carril bici

Llum verda a la residència 
de l’Arquebisbat a Can Capellanets

El Jardins de Pedralbes afegeix 
Mónica Naranjo al seu cartell

Els Maristes indemnitzaran 
les víctimes dels abusos sexuals

El + llegit línialescorts.cat

3

4
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Safata d’entrada

El actor Willy Toledo está bajo jui-
cio y acusado por blasfemia al ca-
garse en Dios y en la virgen María
a través de Facebook. La acusa-
ción de Abogados Cristianos alega
ataque a la libertad religiosa y Wi-
lly Toledo a la de expresión. ¿Quién
lleva la razón? Pues en un asesi-
nato, y sin demostración de un cu-
erpo difunto, el juicio se declararía
nulo. En nuestro caso debería de-
mostrarse la existencia de Dios y
posteriormente la de la virginidad
de María. En ambos casos es algo
imposible ya que Dios es un acto
de fe y lo de la virgen María fue un
error de traducción de Los Evan-
gelios. En hebreo almah, mujer jo-
ven o doncella, fue traducido por
parthenos, virgen, y no por be-
toula, doncella, idea corroborada,
entre otros, por la profesora Gloria
Blanchfield Thomas del Associate
Professor of Theology del Mary-
mount College. Es decir, que en
origen María fue una joven por
desposar que se quedó embara-
zada. En definitiva, que ni Dios ni
la virgen forman parte de cuerpos
demostrados ante este juicio. ¿Qué
tal un poco más de cultura, histo-
ria y lógica por parte de los Aboga-
dos Cristianos? Si quieren pueden
defecar sobre los ateos, aquello de
ojo por ojo y diente por diente,
aunque me temo que eso mismo
es lo que hacen, una venganza muy
alejada del perdón cristiano.

Willy Toledo
per David Rabadà

Tractat sobre la pena
per Francesc Reina

Les úniques obres d'art que sem-
blen ser capaces de sobreviure a
la destrucció del sentit són les que
encarnen el patiment. Ens llan-
cen tota la felicitat que produeix
contemplar el malestar humà
davant d'un món que vacil·la. 
El pesar i la solitud en l'art

són la paradoxa de l'expressivi-
tat. Allà on es fa ressò l'abando-
nament i la nostàlgia es produ-
eix un allunyament voluntari
que dona lloc a un sentiment
constant d'inquietud que fa im-
possible l'oblit. És així com so-
cietat i artistes conjuguen un la-
ment idoni per sobreviure a la
pèrdua de dignitat, de llibertat,
la falta de drets, deixant sortir
allò que la ideologia oculta.
“Deixeu-me plorar en aquest
camp”, escrivia García Lorca.
Des del cante jondodels gitanos,
on la pena és la dona que carre-
ga el seu nom al gemec de la se-
guiriyao la soleá, fins als afroa-
mericans de Harlem que no es-
taven disposats a ignorar l'o-
pressió racial amb els seus ar-
dors de jazz, blues o ragtime, o
aquell lament borincanode ne-
cessitat i pobresa dels hispans als
EUA. Hi ha molts exemples
d'equilibri entre la poesia i la

nuesa del silenci, com el color
que surt de les paraules.
Dolors mal tancats d'aquelles

persones que pateixen, no tant
per les causes, sinó pels efectes;
o aquelles unions forçades on la
llibertat es perd i exigeix un preu
tan alt que no dona opció a re-
parar les notes perdudes; o
aquells conflictes en estructures
asimètriques que són motiu d'o-
pressió sense que se sàpiga com
netejar el cos i l'ànima. La buro-
cràcia, la manca de recursos, la
utopia d'un habitatge digne o un
treball estable, els entorns fràgils,
sense estímuls, fins i tot el discurs
de l'odi, fan els dies molt difícils
per als que més pateixen les
punxades de la vida. En el regne
dels últims, els noms es perden
després de les borrasques. Les
properes es diran Herve, Inés,
Jorge, Katerine, Leon. Quan pas-
sa el vendaval deixen un rastre de
paraigües trencats que són se-
nyals que afligeixen la mirada. 
La pena és que a casa nostra

són greus les dades de pobresa ex-
trema i pobresa infantil de la po-
blació gitana, de l'africana o la his-
panoamericana, una esquerda
que posa la pell de gallina perquè
empaita la bellesa que alleuja.

Les millors
perles

Estar massa convençut d’alguna cosa pot arribar a ser perillós. I
si no, que li diguin a Mike Hughes, l’acròbata estatunidenc que
ha mort després de deixar-se caure al desert de Califòrnia des

d’un coet fabricat per ell mateix. La finalitat d’aquesta idea de bom-
ber? Arribar a l’espai per demostrar que la terra és plana.

Un campionat d’esquí que disputen capellans amb sotana.
Sona estrany, però passa cada any a la ciutat de Wisla, a
Polònia. Els participants d’aquesta curiosa prova, la ma-

joria d’edat avançada, tenen l’objectiu d’homenatjar el papa
Joan Pau II mostrant les seves habilitats a la neu.

Fingir que ets un fantasma per estalviar-te pagar l’Uber que t’ha
portat a casa. És l’estratègia que va seguir una jove a Monter-
rey, Mèxic. Quan va arribar a casa seva, va dir que havia d’entrar

a agafar diners. Al cap d’una estona, va sortir la mare de la noia per
dir-li al conductor que la seva filla havia mort quatre anys enrere.

La fortuna de Kirk Douglas, estimada en 61 milions de dò-
lars, no anirà a parar a cap membre de la seva família. Set-
manes després de la mort de l’actor centenari, s’ha sabut

que la seva última voluntat va ser destinar el 90% de la seva ri-
quesa a causes benèfiques. 

Un futbolista amateur ha estat suspès cinc anys per haver
mossegat el penis d’un rival. Va passar a França, després del
partit entre el Terville i el Soetrich, dos equips d’una lliga lo-

cal. Un cop acabat el matx, diversos jugadors es van veure involu-
crats en una tensa baralla que va tenir un final inesperat.

A les xarxes

@trosich: Sembla que per rentar la cara de
Bartomeu i publicar merda de Messi, Piqué,
Guardiola, Puyol, Xavi i crítics amb la direc-
tiva, com Roures i Font, sí que hi ha calers.

@orioldebalanzo: Jo ja he comprat ai-
gua, arròs, tonyina i he segellat les fines-
tres de casa amb fustes i m'he comprat un
rifle. I vosaltres?

#CoronavirusACatalunya

@DolorsBoatella: Esperar a veure si es
confirma la teva culpabilitat abans de de-
manar perdó no seria la millor manera
d’acceptar la teva responsabilitat.

#DomingoCulpable #Barçagate
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Les Corts

URBANISME4Les obres de
transformació de l’entorn del
Camp Nou es van posar en mar-
xa el passat dilluns 17 de febrer
amb l’inici de la urbanització de
l’avinguda Joan XXIII. 
En aquesta primera fase les

obres es concentren al tram que
hi ha entre Menéndez Pelayo i
Martí i Franquès, que passarà a
tenir tres carrils de circulació i ca-
rril bici. Està previst que acabin
al setembre. Més endavant co-
mençaran les obres a la resta de
carrers inclosos en el projecte, que
són Menéndez Pelayo, Arístides
Maillol, Gregorio Marañón, Car-
denal Reig, Elisabeth Eldenbenz
i Travessera de les Corts. La in-
versió total, finançada pel Barça,
serà de 28 milions d’euros.
L’objectiu d’aquesta gran re-

forma urbanística és crear un
gran espai obert al voltant de l’es-
tadi, eliminar la tanca exterior i els
desnivells que hi ha ara i renovar
i ampliar els carrers de l’entorn per

millorar l’accés del trànsit i la cir-
culació dels vianants.

PREOCUPACIÓ VEÏNAL
Aquestes primeres obres han cau-
sat preocupació a l’Associació de
Veïns de les Corts. La seva presi-
denta, Adela Agelet, alerta que el
disseny final del carrer Joan XXIII,
que connecta la Diagonal amb l’es-
tadi, podria ser massa estret per
absorbir el volum de trànsit dels

dies de partit, ja que passarà de te-
nir quatre carrils més un de ser-
vei a tres. “El que es va parlar és
que la travessera de les Corts ha de
ser més per als vianants i la Dia-
gonal per als vehicles, però tenim
molts dubtes sobre la reforma de
Joan XXIII, que ha de ser una via
àmplia i segura”, afirma Agelet.
L’entitat va ser ahir a la comissió
d’Urbanisme de l’Ajuntament per
expressar els seus dubtes. 

Imatge virtual del futur Camp Nou. Foto: Ajuntament

En marxa les obres per 
reformar l’entorn del Camp Nou
» La reforma de Joan XXIII ja està en marxa però els veïns alerten

que pot quedar massa estreta pel trànsit dels dies de partit

Comencen a multar 
les motos mal aparcades

MOBILITAT4L’Ajuntament ha
començat a multar des de fa
pocs dies les motos que apar-
quen sobre les voreres en dife-
rents punts de la ciutat. En el
cas de les Corts, la zona esco-
llida per començar a aplicar les
sancions   és la de Sabino Ara-
na i Gran Via de Carles III.
L’objectiu del consistori és que
les motos aparquin a la calçada
en aparcaments subterranis o
en voreres senyalitzades o amb
amplada suficient.
Dilluns, durant l’anunci de la

reactivació de les multes a les

motos mal aparcades, la regi-
dora de Mobilitat, Rosa Alarcón,
va afirmar que els motoristes
han d’oblidar-se del “porta a
porta” i preveure primer on
han d'aparcar.
“Qui té moto, igual que qui

té cotxe, ha de preveure on ha
d'aparcar aquest vehicle perquè
el porta a porta ja no pot ser”, va
afirmar Alarcón. La regidora
de Mobilitat també va recordar
que Barcelona és una ciutat pe-
tita “on l’espai públic ha de ser
prioritari per al vianant i el
transport públic”.

CLUB CANNÀBIC4Els veïns del
bloc de pisos situat al número
67-69 del carrer Marquès de
Sentmenat, al barri de les Corts,
segueixen lluitant per evitar la
futura obertura d’un club can-
nàbic als baixos del seu edifici.
Els arguments que els veïns

del bloc esgrimeixen són prin-
cipalment dos: la presència, a
menys de 100 metres de l’edifi-
ci, d’un centre de formació pro-
fessional i d’un menjador social
i, d’altra banda, en el tipus d’es-

tabliment. “Aquests clubs so-
vint acaben provocant tràfic de
drogues”, afirma un dels porta-
veus veïnals.
Les últimes novetats d’a-

questa lluita veïnal fan referèn-
cia a un informe tècnic munici-
pal on es van detectar, tal com
apareix redactat al document,
“olors de cànnabis a les zones co-
munes” de l’edifici. Això, se-
gons els veïns, “és motiu sufi-
cient per paralitzar la llicència
d’obertura”. A banda, els matei-

xos veïns han denunciat que els
promotors del club cannàbic
haurien foradat les parets de
l’aparcament de l’edifici per ins-
tal·lar un cablejat elèctric sense
autorització.
En paral·lel, els veïns han

anat mantenint trobades amb to-
tes les forces polítiques del con-
sistori durant les últimes set-
manes. L’objectiu és convèncer
els partits perquè es redacti una
normativa més clara i restricti-
va per aquests tipus de negocis.

Alarcón demana als motoristes canviar costums. Foto: Lluís Sibils/ACN

Els veïns no es rendeixen

Successos | Detingut un noi per robar en 140 trasters 
El noi de 25 anys que està acusat de robar en 140 trasters de Sarrià-Sant Gervasi,
i que va ser detingut a les Corts el passat 15 de febrer, va ingressar a presó fa pocs
dies després que un jutge ho decretés. La policia l’investigava des del setembre.     



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

9 | 

línialescorts.cat26 de febrer del 2020



Les Corts

| 10

línialescorts.cat 26 de febrer del 2020

Pau Vallvé actuarà a la sala
Bikini el pròxim 2 d’abril

CONCERT4El músic, composi-
tor i productor barceloní Pau
Vallvé passarà per la sala Biki-
ni el pròxim 2 d’abril en el marc
del  Guitar Bcn Festival 2020.
Vallvé, amb una experiència

de més de dues dècades a dalt
dels escenaris, presentarà el
seu nou disc, ‘Life vest under
your seat’, a la sala cortsenca.
Tot i el títol en anglès, el nou
treball del barceloní és ínte-
grament en català i ha estat
compost, tocat, mesclat i pro-
duït únicament pel mateix Vall-
vé al seu estudi, com és habitual
en ell. El disc es caracteritza per
ser explosiu, elèctric però a la
vegada introspectiu i emocional.

Està format per 12 cançons que
transmeten la barreja d’emo-
cions tan característica de la
música de Vallvé.

MARXAR I TORNAR
L’any 2014 Vallvé va decidir
fer un gir en la seva vida. Va dei-
xar pràcticament tot el que te-
nia a Barcelona i va tancar el seu
segell musical. Se’n va anar a
viure a Banyoles, on va comen-
çar a treballar en un nou disc,
batejat amb el nom de ‘Pels
dies bons’. Després de tres anys
a la capital del Pla de l’Estany,
el 2017 va tornar a Barcelona,
on va seguir demostrant la seva
capacitat creativa.

Vallvé va guanyar un Gaudí fa poques setmanes. Foto: Jordi Play/ACN

TRADICIÓ4El districte no en te-
nia prou amb un dia de Carnaval
i, per això, ha viscut una festa que
s’ha allargat sis dies i que acaba
avui, 26 de febrer. El moment àl-
gid d’aquesta celebració va ser la
rua de dissabte a la tarda, però
també hi ha hagut concursos, ta-
llers i espectacles diversos.
Tot i que l’inici oficial de la

festa va ser el dijous 20, dos dies
abans ja hi va haver una prime-
ra activitat: el Carnaval dels Ani-
mals, una proposta per a nens i
nenes d’entre 2 i 6 anys que va
acollir la biblioteca Miquel Llon-
gueras. Coincidint amb Dijous
Gras, el Centre Cívic Tomasa
Cuevas va ser l’escenari d’un
concurs de truites que va acabar
amb l’entrega de tres guardons:
el Premi Jove (menys de 35
anys), el Premi Adults i el Premi
Públic. El mateix dia, el Centre
Cívic Pere Quart va posar en
marxa un concurs de disfresses
a través d’Instagram, en què se
sortejava l’assistència a un taller.
A partir de la tarda del dia 21,

l’ambient festiu va anar incre-
mentant, sobretot amb l’arriba-
da de la Reina Carnestoltes, que
va fer una entrada triomfal
acompanyada d’un espectacle
de foc a càrrec dels Diables de les
Corts. A la nit, l’auditori del To-

masa Cuevas va acollir una fes-
ta de Carnestoltes feminista,
adreçada a joves de 18 a 35 anys.
L’endemà, la rua de Carna-

val va sortir de la plaça Comas
a les cinc de la tarda per recórrer
diferents carrers del districte,
fins a arribar a la plaça Can Ro-
sés. Una hora i mitja més tard,
es van lliurar els premis a les
comparses més originals, més
marxoses i més elaborades. Tot
seguit, els participants i la res-
ta de veïns i veïnes van poder
gaudir d’una xocolatada i d’un
espectacle d’animació.

Ja entre setmana, i deixant
dos dies per passar la ressaca de
la rua, les propostes carnava-
lesques van continuar dimarts.
A la biblioteca Montserrat Abe-
lló, En Doina va oferir un taller
per aprendre a confeccionar
complements per a les disfres-
ses de l’any que ve.

Finalment, la celebració
arribarà al seu punt final avui,
Dimecres de Cendra, a la plaça
Comas. La cloenda inclourà
l’enterrament de la sardina,
una sardinada popular i un es-
pectacle pirotècnic teatral.

Les disfresses han estat les grans protagonistes aquests dies. Foto: Districte

El districte s’omple de festa
en un Carnaval de sis dies



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

11 | 

línialescorts.cat26 de febrer del 2020



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

| 12

línialescorts.cat 26 de febrer del 2020



13 | 

línialescorts.cat26 de febrer del 2020

4El moment de triar escola o de
fer el canvi de l’educació pri-
mària a la secundària és un pas
i una decisió important per a
moltes famílies.

En aquest sentit, des del 23
de març i fins a l’1 abril té lloc el
període de preinscripció als cen-
tres educatius sostinguts amb
fons públics de la ciutat i, per
tant, d’aquest districte. És per
això que el Consorci d’Educació
de Barcelona engega la cam-
panya informativa i d’acom-
panyament a les famílies amb el
lema “Aprendre a Barcelona. L’e-
ducació batega a cada barri”. La
campanya inclou un web infor-
matiu, una guia amb un vídeo
tutorial per a fer la preinscripció,
la guia de centres del districte,
les jornades de portes obertes o
les sessions informatives, entre
d’altres. Es tracta d’algunes de
les eines que es posen a l’abast
de la ciutadania perquè tot el
procés tingui el màxim de co-
moditats possibles. 

MÉS OFERTA PÚBLICA
El Consorci d’Educació de Bar-
celona ha presentat l’oferta ini-
cial de places a P3 i 1r d’ESO, que
compta amb mesures per aug-
mentar l’oferta pública, ja que en
els darrers anys ha anat guan-
yant pes el percentatge de fa-
mílies que han sol·licitat i esco-
laritzat els seus fills i filles a la xar-
xa pública. 

En paral·lel, també es fa una
aposta per la continuïtat entre
l’educació primària i la secundària
de cara a la distribució equitativa
de l’alumnat en els diferents cen-
tres, seguint així amb la lluita
contra la segregació escolar. Es
tracta d’un model que permet
una major integració entre els
centres de primària i els de se-
cundària, amb la creació d’Instituts
Escola (per al curs 2020-2021 la
ciutat en tindrà 10, un d’ells a les
Corts) i se segueix treballant amb

les Unitats Educatives de Refe-
rència (UER), que relacionen els
projectes educatius de 2-4 centres
de primària amb un institut de re-
ferència d'una mateixa zona. 

L’EDUCACIÓ A LES CORTS
Enguany el districte de les Corts
compta amb quatre escoles bres-

sol municipals, sis escoles públi-
ques d'infantil i primària i dos ins-
tituts d'educació secundària. 

Com a gran novetat, el districte
tindrà un nou institut escola, amb
el nom provisional de Plaça de Co-
mas, que es crea a partir del crei-
xement de l’Escola les Corts. Tal
com ja estava previst, de cara al
curs vinent es preveu el tanca-
ment de l’Escola Ausiàs March. El
seu alumnat s’incorporarà al de
l’Escola Anglesola, que el curs vi-
nent inaugurarà equipament al
carrer Numància, 153-161.
Aquests centres, a més d’incre-
mentar l’oferta pública, faciliten la
continuïtat pedagògica en el pas
de primària a secundària. 

Pel que fa als centres concer-
tats, el districte té onze escoles
d'infantil, primària i secundària, i
tres centres concertats d'educa-
ció especial. En total s’ofereixen al
conjunt de les Corts 800 places a
P3: 325 en centres públics, i 475
places en centres concertats. Pel
que fa a 1r d’ESO, s’ofereixen a les
Corts 1.110 places, 360 d’elles en
centres públics, i 750 en centres
concertats. Consulta tota la in-
formació dels centres escolars
del districte al web ajunta-
ment.barcelona.cat/lescorts

SESSIÓ INFORMATIVA
Com cada any, el Consorci d’E-
ducació impulsa tot un seguit de
sessions informatives adreçades
a les famílies amb infants que co-

mencen l’escolarització a P3 o
amb joves que comencen 1r de
l'ESO. A les Corts, la cita serà el

pròxim dimarts 3 de març a les
cinc de la tarda a la Sala de Plens
de la Seu del districte (plaça Co-
mas, 18) per a les famílies amb in-
fants que comencin P3, i a les set
de la tarda per a les famílies
amb nois i noies que comença-
ran 1r d’ESO. Durant la sessió s’in-
formarà del procés d’inscripció i
matrícula, de l’oferta educativa i
de la xarxa educativa al districte.
L’objectiu és que les famílies tin-
guin tota la informació possible
per fer la seva tria.

PORTES OBERTES
Abans del període de preinscrip-
ció s'organitzen les jornades de
portes obertes amb l'objectiu
que les famílies puguin conèixer
el funcionament dels centres edu-
catius, els serveis que ofereixen i
el projecte de centre o el caràcter
propi de cadascun. Tots els hora-
ris de les portes obertes es poden
consultar al web del Consorci
d’Educació (www.edubcn.cat).

L’ofertaeducativade lesCorts
» El districte té quatre escoles bressol, 18 centres infantils i de primària i 14 centres de secundària

» També hi ha tres centres d’educació especial i aviat obrirà un nou institut escola 

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

L’oferta d’educació pública al districte està en procés de creixement. Fotos: Imatge campanya

4El districte compta, a més, amb
altres equipaments municipals
que donen suport a la xarxa edu-
cativa, com són les dues biblio-
teques, la Biblioteca les Corts-
Miquel Llongueras, i la Montserrat
Abelló; dues ludoteques, la Gui-
tard i La Tardor; i quatre centres cí-
vics, Can Deu, Tomasa Cuevas-les
Corts, Josep M. Trias i Peitx i Joan
Oliver ‘Pere Quart’. 

D’altra banda, el jovent del
districte de les Corts té tres es-
pais on trobar una oferta varia-

da d’activitats formatives, cul-
turals i d’oci: el Casal de Joves de
les Corts, el Punt d’Informació
Juvenil i l’Espai d’adolescents
Jovecardí. 

Finalment, les Cristalleries
Planell, una antiga fàbrica de vi-
dre reconvertida en equipa-
ment municipal que es va in-
augurar el 2017, acullen dos
espais de formació com són el
Centre de formació de persones
adultes i el Centre de normalit-
zació lingüística. 

Altres equipaments

Barris al dia

El districte tindrà 
un institut-escola
el curs que ve

L’Escola Anglesola
obrirà les portes
al carrer Numància
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Intel·ligència artificial aplicada a la medicina per detectar
el que l’ull humà no pot veure. Així funciona la plata-
forma de suport al diagnòstic, dissenyada per traduir les
imatges mèdiques en dades i ajudar, d’aquesta mane-
ra, a prendre decisions clíniques. Una innovació en el des-
envolupament del qual ha participat l'equip Cetir Ascires,
al costat d’enginyers d'aquest grup biomèdic, i que ja
ha permès tractar de forma més ràpida, precisa i per-
sonalitzada més de 10.000 pacients des de la seva im-
plantació el 2018.

Aquest sistema, que rep el nom d’AsciresTools, té la seva
base en la radiòmica: converteix les imatges mèdiques en
dades quantificables. Combinant una selecció de pro-
gramaris especialitzats en diagnòstic clínic al costat de des-
envolupaments propis, permet des de mesurar volums en
el cervell per diagnosticar malalties com l'Alzheimer, la de-
mència, l'epilèpsia o l'esclerosi múltiple, fins a fer tracto-
grafies cerebrals, cartigrames, visualització en 4D del flux
sanguini en l'aorta, o realitzar biòpsies hepàtiques virtu-
als en qüestió de minuts amb una fiabilitat del 98%.
Aquesta és la forma de Cetir Ascires de fer un pas més en

la innovació tecnològica i marcar la diferència aportant
a les proves diagnòstiques el seu saber fer en genètica i
bioinformàtica. Com explica José Manuel Santabárbara,

enginyer coordinador del projecte: "Fem un postproces-
sament de les imatges, basat en l'obtenció de biomar-
cadors europeus que, amb radiòmica i intel·ligència ar-
tificial, permeten diagnosticar més enllà del que l'ull humà
és capaç de veure". A més, "aquesta plataforma canvia el
flux de treball de la radiologia tal com el coneixíem fins
ara. Fem el salt a la radiologia quantitativa, en què els es-
pecialistes compten amb molta més informació per
emetre un diagnòstic més precís i valorar amb més ex-
actitud la resposta a teràpies, controlant el pacient i do-
nant-li un autèntic tractament personalitzat".

Quan la millor tecnologia és només el principi 
La plataforma bioinformàtica es consolida a les clíniques
Cetir Ascires i en tots els equips Cetir de Diagnòstic per

la Imatge integrats en una desena de centres hospita-
laris i metges de Catalunya, de la mà de l'última inno-
vació tecnològica en imatge mèdica. La doctora Blanch,
responsable de la unitat de radiologia de Cetir Ascires,
destaca: “La disponibilitat de la més moderna tecnolo-
gia associada amb els programes de postprocessament
de les imatges permet una detecció més precoç de la
malaltia, factor crucial en àmbit com l’oncològic, el car-
diològic i el neurològic, entre d’altres. Podem detectar
també des de microtrencaments musculars fins a danys
provocats per un infart de miocardi, estudiar miocar-
diopaties en etapes molt precoces i quantificar, mit-
jançant algoritmes matemàtics, petites variacions no per-
ceptibles per l'ull humà que podrien estar associades
a una determinada patologia".

Intel·ligència artificial integrada a l’última tecnologia
mèdica per arribar allà on l’ull no hi veu

Cetir Ascires implanta una plataforma bioinformàtica capaç de valorar 
amb dades quantitatives les imatges obtingudes per al diagnòstic

“El software bioinformàtic està instal•lat a
tots els equips de Diagnòstic per Imatge de
Cetir a Catalunya”
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L’Eix Sants-Les Corts també
celebra Carnestoltes

TRADICIÓ4L’Eix Sants-Les
Corts va ser una de les entitats
protagonistes de la rua de Car-
nesoltes del districte que es va
celebrar dissabte passat.
L’entitat va participar per

primera vegada a la rua orga-
nitzant una comparsa, que va
destacar per la presència de
molta gent jove, especialment
noies. A banda, des de l’eix
van obsequiar amb un regal
totes les persones que van par-
ticipar en la rua.

Així doncs, la rua va arren-
car a les cinc de la tarda des de
la plaça Comas, on es va fer la
plantada de comparses. El re-
corregut de la rua va passar pels
carrers Joan Güell, Evarist Ar-
nús, Galileu, Europa, Angle-
sola, Numància i acabarà a la
plaça Can Rosés. Durant tota
l’estona la festa i el bon ambient
van ser els grans protagonistes.
Ara l’entitat ja mira cap a les

pròximes activitats que orga-
nitzarà durant la primavera.

PATRIMONI4L’Ajuntament ha
recuperat recentment el grup
de treball per a la preservació
dels comerços històrics, on par-
ticipen, a banda dels represen-
tants de la regidoria de Co-
merç, membres dels diferents
partits polítics i de l’Associació
d’Establiments Emblemàtics.
El grup treballarà en la re-

visió del catàleg d’aquests es-
tabliments –format per 221 co-
merços– i estudiarà la possibi-
litat de modificar les normati-
ves, especialment la Llei de Pa-
trimoni Cultural, amb una

aposta per noves formes d’ac-
tivitat comercial, ampliant o
revisant la catalogació dels es-
tabliments. 

En paral·lel, el grup de tre-
ball també potenciarà la pro-
moció d’aquests negocis i dis-
senyarà rutes turístiques que
uneixin tots aquests comerços.
També s’aprovaran noves me-
sures, com ara incrementar la
participació d’aquests comer-
ços en les activitats culturals o
buscar iniciatives per mantenir

i conservar els locals catalo-
gats. En aquesta línia, s’editarà
una guia de bones pràctiques
per conservar la imatge exterior
dels negocis. Per aconseguir-
ho, l’Ajuntament preveu donar
ajudes per si s’han de fer obres. 
Per últim, també s’actua-

litzarà del Fons d’imatges del
comerç de Catalunya. 

La trobada del grup de treball es va fer fa pocs dies. Foto: Ajuntament

Noves mesures per protegir 
els comerços històrics

Activitats | Barcelona Opportunity Week
El teixit comercial de la ciutat s’ha unit a la campanya coordinada per Turisme de Barcelona que
ofereix diferents activitats a tota la gent que havia de participar en el Mobile World Congress.
Fins a l’1 de març, diferents comerços i restaurants  ofereixen descomptes i menús especials.   

221
negocis són els que
actualment formen
part del catàleg de
comerços protegits
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Esports

El 2020 ha començat de la millor
manera per als sèniors d’hoquei
herba del Polo. El primer equip
masculí va començar la segona
volta guanyant contra la Real
Sociedad de Tenis, igual que les
seves companyes del femení, que
han resolt amb triomfs els dos
primers partits que han jugat en
la segona meitat de la seva lliga.
El conjunt de Roger Pallarols

continua amb la seva bona dinà-
mica a l’Eduardo Dualde, on va
retrobar-se amb l’afició diumen-
ge passat amb una victòria (4-1)
on va brillar amb llum pròpia
Xavi Lleonart, autor de dos gols,
mentre que les altres dianes van
portar la firma de Javi Cabot i de
Marc Reyné. Els de Pedralbes
afrontaran la desena jornada de
la Divisió d’Honor demà a tres

quarts de nou de la nit al camp de
l’Atlètic Terrassa. Els de Pallarols
hauran de recuperar forces ràpi-
dament, perquè diumenge a dos
quarts d’una rebran el CD Ter-
rassa a l’Eduardo Dualde.
Menys exigent, per ara, serà el

calendari del primer equip fe-
mení. Les de Fabrizio Demarchi,
que són terceres després dels

triomfs d’aquest mes (4-1 contra
l’Atlètic Terrassa i 2-4 en el des-
plaçament a Santander per jugar
contra el CH Sardinero), estre-
naran el març aquest diumenge
al camp de la UD Taburiente a
dos quarts de 12 del migdia. El se-
güent compromís de l’RCP a l’E-
duardo Dualde serà una setma-
na més tard contra l’Egara.

Els de Roger Pallarols van derrotar l’RS de Tenis. Foto: JM Llorens / RCP

Reestrena exitosa a la lliga
per als dos sèniors del Polo

» Examen a la vista per al sènior masculí al camp de l’Atlètic Terrassa
» El primer equip femení començarà el març visitant el Taburiente

El Joventut no falla i manté
els seus perseguidors a ratlla

No afluixen. El Jo-
ventut d’Alfred Be-
nages segueix enca-
denant victòria rere

victòria, sense donar cap opció a
les seves perseguidores. 
El conjunt groc ja ha assolit la

xifra de les 16 victòries (la darrera
de les quals va ser dissabte pas-
sat, dia del Carnestoltes, a la
pista del CB Granollers per un
contundent 36-74), dues més
que les que acumula el Joventut
de Badalona.
Les cortsenques ja no torna-

ran a competir fins al mes que ve,

ja que el seu pròxim partit ja serà
el diumenge 1 de març. Alesho-
res, el Joventut rebrà la visita del
Banyoles Bencriada a partir de
tres quarts de sis de la tarda,
mentre que una setmana després
les de Benages tornaran a jugar
al Pavelló de l’Illa en un partit que
serà clau de cara a la lluita per ser
campiones de lliga. L’equip rebrà
el Joventut de Badalona el dia 8
de març a partir de dos quarts de
vuit del vespre.
Un triomf en la visita de la Pe-

nya seria un cop d’efecte i dei-
xaria el títol (i l’ascens) a tocar.

La ratxa del Manyanet 
ja és de cinc triomfs seguits

Les victòries continuen
arribant sense atura-
dor. L’Handbol Ma-
nyanet és, ara mateix,

l’equip de Primera Catalana que
enllaça un millor moment de
forma juntament amb el líder, el
filial de l’Handbol Sant Cugat. Els
cortsencs encadenen cinc victò-
ries en els darrers partits, una rat-
xa que s’amplia a sis dels últims
set enfrontaments.
Aquesta excel·lent dinàmica

recent ha permès que l’equip
hagi avançat l’AEH les Fran-
queses i el BCN Sants i s’hagi

col·locat en la tercera plaça, per
darrere dels santcugatencs i del
filial del BM La Roca.
Els cortsencs tancaran el mes

aquest dissabte a dos quarts de
set de la tarda a domicili, a Les
Comes, per jugar contra un Igua-
lada en hores baixes (els de l’A-
noia viuen un moment de forma
simètricament oposat al del Ma-
nyanet, després d’haver perdut
els seus darrers cinc partits),
mentre que l’estrena del mes de
març al pavelló de l’Illa serà un
enfrontament directe contra el fi-
lial del conjunt roquerol.

L’UBAE ja veu com la Penya
Esplugues li trepitja els talons

La distància s’ha es-
curçat al mínim. L’U-
BAE ha vist com, des-

prés de la derrota patida contra
el CFS Molins (2-4), la Penya
Esplugues se li apropa. Els ma-
muts tenen ara només un punt
d’avantatge respecte dels esplu-
guins (48 a 47), de manera que el
cos a cos entre els dos equips s’in-
tensificarà encara més en les 11
jornades que resten per al final de
la lliga 2019-20.

El conjunt cortsencs va refer-
se de la derrota al Pavelló de l’I-
lla guanyant a la pista de l’FS Ole-
sa (0-4) i tancarà el segon mes de
l’any aquest dissabte a les quatre
de la tarda al Pavelló de l’Illa con-
tra un altre conjunt del Baix Llo-
bregat, el CFS Esparreguera.
El primer repte que els cort-

sencs hauran d’afrontar el mes
que ve els portarà a visitar la pis-
ta de l’OC La Sentiu, el dissabte
14 a dos quarts de set de la tarda. 

Atletisme | Chumo i Bekere guanyen la Mitja Marató
L’únic rècord que es va superar va ser el de participació. El kenià Victor Chumo i
l’etíop Ashete Bekere van fer bons els pronòstics i van tornar a fer que el triomf

en la Mitja Marató de Barcelona, el passat diumenge 16, fos per a atletes africans.

Pau Arriaga
PEDRALBES
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El jove antifeixista Guillem Agulló va ser
assassinat a Montanejos (País Valencià) l’11
d’abril de 1993. Amb aquesta novel·la do-
cumental, Núria Cadenes se submergeix
en el sumari del cas, recuperant les notí-
cies de l’època i el testimoni de la família
i els amics de la víctima. Amb tot, Guillem
ofereix el retrat d’una València on el fei-
xisme actuava amb impunitat.

Viu en línia

Llibres

Guillem
Núria Cadenes

Com si la mort d’un ésser estimat no fos
un cop prou dur, les despeses que com-
porta compliquen encara més la situació.
És el que li passa al Toni, que acaba de per-
dre el seu pare i no té diners per pagar la
funerària. Amb l’ajuda de la seva filla
Emma, intentarà enterrar el pare pel seu
compte, l’única solució que se li acut.

A la Sala Flyhard de Barcelona.

Teatre

Instruccions per enterrar un pare
Carmen Marfà i Yago Alonso

Tot i que va irrompre en el panorama mu-
sical l’any 2017, el debut discogràfic de
Nil Moliner s’ha fet esperar fins aquest
mes de febrer. Sota el títol Bailando en la
batalla, el cantant de Sant Feliu de Llo-
bregat ha aplegat alguns dels èxits que
l’han acompanyat en la primera etapa de
la seva carrera, com Hijos de la tierra, però
també hi ha inclòs temes inèdits.

Música

A finals del segle XIX, en Buck, un gos
bondadós, veurà com la seva vida can-
via de cop. Empentat per la Febre de l’Or,
el seu amo (interpretat per Harrison
Ford) decideix mudar-se de Califòrnia a
Alaska. En Buck haurà d’adaptar-se a un
grup de gossos de trineu, del qual aca-
barà sent el líder, i aconseguirà trobar el
seu lloc al món.

Pelis i sèries

La llamada de lo salvaje
Chris Sanders

Bailando en la batalla
Nil Moliner

Mars de plàstic
La Fundació We Are Water ha creat l’exposició ‘Mars de
plàstic. Del problema a la solució’, que es pot veure a la

Roca Barcelona Gallery (Les Corts) fins al 30 d’abril. La
mostra serveix per posar de manifest el greu problema
de contaminació que pateixen els mars i els oceans per

culpa dels abocaments de productes de plàstic, especial-
ment dels que són d’un sol ús. Més enllà d’exposar imat-

ges impactants i recordar xifres preocupants (com que
cada any arriben al mar entre 8 i 12 milions de tones

d’escombraries), la fundació també proposa solucions. 

Els germans Kevin, Joe i Nick Jonas, nascuts a
Wyckoff (Nova Jersey), van començar la seva
carrera musical l’any 2005 sota el nom de Jo-

nas Brothers. Dos anys després del fracàs
del seu primer àlbum, l’èxit va sorpren-

dre els tres joves amb la publicació
del seu segon disc. Aquell treball in-

cloïa temes com S.O.S., que encara
avui és el més popular de la banda.
El 2008 van protagonitzar la pel·lí-
cula Camp Rock i, l’any següent, la

sèrie Jonas. La popularitat dels
germans es va anar desinflant fins
que, el 2013, van anunciar que se
separaven, però el febrer de 2019
va arribar la notícia del retorn del

grup. Un any més tard, els Jonas Bro-
thers han visitat Barcelona per oferir
un concert memorable al Sant Jordi.

J O N A S  B R O T H E R S
Ser una boy band d’èxit

Es van fer coneguts el 2007 amb cançons com ‘S.O.S.’ 

Famosos

Fer un concert a Barcelona
Van omplir el Palau Sant Jordi el 17 de febrer 

Bogeria i nostàlgia
El públic del Sant Jordi diu que va tornar a l’adolescència

QUÈ HAN FET?

La fitxa

| Fortnite
Els fans d’aquest popular videojoc tornen a estar d’enhorabona: s’acaba

d’estrenar la segona temporada del capítol 2, que inclou continguts nous.

No t’ho perdis

QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...
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DIUMENGE 8 DE MARÇ
18:00 En el marc del 31è Cicle de Clàssica a les

Corts hi haurà el concert Trobades Música Es-
panyola, Catalana I Llatinoamericana. / Cen-
tre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

DIVENDRES 28 DE FEBRER
18:00 Com canviarà la meva vida el 5G? Claus per

entendre com em connectaré demà serà el nom
de la masterclassque farà que els alumnes re-
solguin els dubtes que tinguin sobre el 5G. /
Biblioteca Montserrat Abelló.

TOTS ELS DIMECRES
17:30 Cada dimecres a la tarda es fan noves ses-

sions del Teatre de l’oprimit, que serveix
perquè els alumnes superin les seves pors i
vergonyes i potenciïn la seva creativitat. / Es-
pai Jove Les Corts.

FINS AL 28 DE FEBRER
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

veure Colors, d’Anna Font. Vol transmetre l'a-
legria de viure a través de diferents temàti-
ques del subconscient i de l'entorn que envolta
l'artista. / C. C. Josep Maria Trias i Peitx.

DES DEL 5 DE MARÇ
Matí-Tarda Love yourself first és el projecte en-

focat a les dones amb l'objectiu d'enaltir la
identitat, la bellesa real i trencar amb els es-
tereotips i cànons imposats per la societat ac-
tual. / C. C. Josep Maria Trias i Peitx.

AVUI 26 DE FEBRER
11:00 Montserrat Dulcet s’encarregarà de l’es-

pectacle anomenat Ballmanetes, una proposta
pensada per a infants que tinguin entre 6 me-
sos i 3 anys. / Biblioteca Montserrat Abelló.

DIJOUS 5 DE MARÇ
18:00 La mar a terra serà el nom de la sessió de

narracions per a majors de 4 anys del cicle Lle-
tra petita - Tallers de descoberta que coordi-
narà Rah-mon Roma. / Biblioteca Les Corts
- Miquel Llongueras.

DIUMENGE 1 DE MARÇ
17:45 Partit de bàsquet corresponent la dino-

vena jornada de la Primera Categoria feme-
nina entre el Joventut i el Banyoles Bencria-
da. / Pavelló de l’Illa.

La contacontes Elisabeth Ulibarri co-
ordinarà una narració anomenada
Les set cabretes. / Biblioteca Montser-
rat Abelló.

‘Les set cabretes’, una narració
a càrrec d’Elisabeth Ulibarri
Divendres 6 de març a les 11:00

La professora Alicia Orellana s’encar-
regarà de les sessions del curs de
Pastisseria saludableque s’allargarà du-
rant tres setmanes del març. / Centre
Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

Tot a punt per a un curs 
de ‘Pastisseria saludable’
Dilluns 2 i 9 de març a les 19:00

White Jaguar és el segon projecte de
Knight que encapsula ràbia i melan-
colia a través d'un so electrònic dels
anys noranta. Entrada gratuïta. / Cen-
tre Cívic Can Deu.

Can Deu acull l’espectacle
poètic ‘White Jaguar’
Dilluns 2 de març a les 19:30

Partit d’hoquei herba de la tretzena jor-
nada de la Divisió d’Honor femenina
entre l’RC Polo i el Club Egara. / Camp
Eduardo Dualde.

L’RC Polo començarà el mes 
de març a casa rebent l’Egara
Diumenge 8 de març a les 12:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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EL CONSELL DE LA SETMANA

BOSSES DE TELA

Ampolles de vidre o d’acer inoxidable,
molt millor que de plàstic

ADEU CANYETES

AMPOLLES REUTILITZABLES

RECICLATGE

E S T I L S  D E  V I D A

iMEDI AMBIENT

La importància de cuidar el medi ambient és un tema
que està a l’ordre del dia i del qual cada cop som més
conscients. En aquesta lluita per protegir el nostre 

entorn, un dels grans enemics a batre és el plàstic, i sobretot
els plàstics d’un sol ús. En aquest sentit, només cal veure
com el darrer temporal de pluja i vent que va afectar Cata-
lunya, el Glòria, va fer retornar a les platges embolcalls de
productes de fa dècades.

Si bé la màxima responsabilitat la tenen els fabricants, hi
ha petites accions a l’abast de tothom que poden ajudar més
del que creiem. Substituir les bosses de plàstic per bosses de
tela quan anem a comprar, per exemple, n’és una molt senzi-
lla i fàcil d’aplicar. Però n’hi ha moltes més, com ara fer servir
ampolles reutilitzables de vidre o d’acer inoxidable, o dir
adeu a les canyetes de plàstic per beure refrescos i passar-se
a les de bambú o acer inoxidable. Tot plegat s’emmarca en
un estil de vida conegut com a zero waste (zero residus), que
cada cop està guanyant més adeptes i que va un pas més en-
llà, ja que busca reduir del tot l’ús dels plàstics en el dia a dia.

Una vida amb menys plàstics

És important deixar de banda les bosses de plàstic 
i fer la compra amb bosses de tela

Les claus

No cal fer servir canyeta per prendre un refresc 
però, en tot cas, pot ser de bambú o acer 

És inevitable que el plàstic aparegui en algun moment 
del nostre dia, per això cal reciclar-lo correctament
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