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Els casos de discriminació que es
van viure a Barcelona durant el
2019 porten el segell del racisme
i l’LGTBI-fòbia. Aquesta és la prin-
cipal conclusió que es pot extreu-
re de l’informe de l’Observatori de
les Discriminacions a la ciutat que
fa referència a l’any passat i que es
va publicar a finals de maig.

Així doncs, tal com es pot
apreciar a l’informe, es van re-
gistrar un total de 411 casos de
discriminació al llarg del 2019,
una xifra molt superior als del
2018, quan la xifra va ser de
265. Cal apuntar que aquest aug-
ment es deu, en part, a la incor-
poració de més entitats que es de-
diquen a recollir casos.

D’aquests 411, el 33% són per
racisme i un 25% per LGTBI-fò-
bia. És a dir, si se sumen, sobre-
passen la meitat dels casos. A
banda, tots dos van augmentar
respecte del 2018, ja que les dis-
criminacions racistes van passar
de 105  a 148 casos i les d’LGTBI-
fòbia de 61 a 114 casos. En el ter-
cer lloc hi ha les discriminacions
patides per les persones discapa-
citades, que són l’11% total.

“RACISME ESTRUCTURAL”
La publicació de l’informe coinci-
deix amb un moment on el debat
sobre el racisme és més present
que mai, tal com es va poder
comprovar el 7 de juny a la plaça
Sant Jaume, on unes 3.000 per-
sones es van manifestar en me-
mòria de George Floyd, mort el 25
de maig als Estats Units víctima de
la violència policial.

Alícia Rodríguez, coordina-
dora del Servei d’Atenció i De-
núncia de SOS Racisme, afirma
que “el racisme està molt arrelat,
és un problema estructural i for-
ma part de la visió sobre la qual
construïm la societat”. Rodríguez
posa d’exemple el cas dels cossos
de seguretat: “En els més de 25
anys de SOS Racisme, els cossos
de seguretat han liderat sempre els
casos de discriminacions racistes,
amb l’excepció d’aquests dos úl-
tims anys, que ho han estat els ca-
sos entre particulars”.

Des de l’Observatori Contra
l’Homofòbia, per la seva banda,
el seu coordinador tècnic, Cristian
Carrer, afirma que l’augment
dels casos de discriminació per
LGTBI-fòbia “és preocupant per-
què gairebé es dupliquen”, però
al mateix temps també destaca
que “cada vegada hi ha més re-

cursos per denunciar aquestes si-
tuacions”. Sobre el debat de si ara
hi ha més casos o simplement és
que es denuncien més, Carrer
creu que “és difícil de dir”. Tot i
això, remarca que el nivell de to-
lerància de la societat ha millorat
respecte de dècades anteriors,
al mateix temps que insisteix
que hi ha molta feina pendent per
fer. “L’educació és essencial, i
això necessita temps, però tam-
bé han de canviar coses, per
exemple al sistema judicial”, afir-
ma. Per últim, destaca el nou pro-
tocol per combatre l’LGTBI-fòbia
que l’Ajuntament va aprovar a
mitjans de maig.

DISCRIMINACIONS PEL CATALÀ
Una de les discriminacions que
van experimentar un augment
més gran entre el 2018 i el 2019 va
ser la lingüística, que va passar de

7 a 45 casos, cosa que vol dir que
representa el 10% dels casos que
recull l’informe. Des de la Plata-
forma  per la Llengua alerten de
l’augment de la “vulneració dels
drets lingüístics” que mostra l’in-
forme i consideren que no són
“fets aïllats”. Al mateix temps afe-
geixen que hi ha “actituds hostils
a l’ús del català en serveis a la ciu-
tadania, tant per part de privats
com públics”. 

PER DISTRICTES
Un altre aspecte destacable de l’es-
tudi és la divisió per districtes de
les discriminacions. Ciutat Vella se
situa al capdavant de la llista amb
un 19% dels casos, mentre que el
segon és l’Eixample (11,4%) i el ter-
cer, a molt poca distància, Sants-
Montjuïc (10,9%). Tot i això, cal re-
marcar que en el 24% dels casos
no es va especificar el districte.

Una xacra queno se’n va
» Més de la meitat dels casos de discriminació del 2019 a Barcelona van ser per racisme o LGTBI-fòbia
» “El racisme està molt arrelat, és un problema estructural de la societat”, afirmen des de SOS Racisme

Albert Ribas
BARCELONA

La plaça Sant Jaume va acollir el 7 de juny una manifestació contra el racisme. Foto: Mar Vila/ACN
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Els semàfors

Ajuntament
Treballadores de les escoles bressol mu-
nicipals han mostrat la seva oposició a
la reobertura que hi ha prevista per di-
lluns que ve. Creuen que és impossible
complir els requisits de seguretat que la

pandèmia del coronavirus imposa. 
pàgina 8

Joan Ramon Riera
Joan Ramon Riera serà designat demà,

de forma oficial, nou regidor de les
Corts. Riera arriba per substituir Xavier
Marcé, que serà el nou regidor de Nou
Barris després que Marga Marí-Klose
deixés l’Ajuntament a finals de maig.

pàgina 8

AE Les Corts UBAE
La magnífica temporada del sènior fe-
mení del club ha acabat amb l’ascens a
Segona Nacional, la segona màxima ca-
tegoria del futbol sala estatal. Veurem si
aquest ascens té rèplica en el masculí,
que jugarà contra la Penya Esplugues. 

pàgina 12

La lupa

per @ModernetdeMerda

George Floyd i els temps

El 25 de maig, George Floyd moria en un
carrer de Minneapolis, però de seguida va
començar a morir davant les pantalles de
milions de persones. La seva mort va anar
multiplicant-se pel planeta, i en 24 h el cas
ja s’havia convertit en un assumpte global,
provocant indignació i ràbia arreu del món.

La gent ho va començar a compartir
massivament a les xarxes socials. Mireu
què ha passat. Mireu què ha tornat a pas-
sar, per enèsima vegada. I mireu com ha
sortit als carrers la gent de Minneapolis.
Les protestes van iniciar-se espontània-
ment a diverses ciutats americanes i ho van
fer amb tanta força, tanta fatiga acumu-
lada, tanta repressió històrica, que cente-
nars de milers de persones
que no podien ser en aquells
carrers van voler solidarit-
zar-s’hi compartint-ho des
dels seus canals.

Van passar dos dies i tot-
hom qui havia sentit la ne-
cessitat de denunciar el cas
(un cas que no dura 8 minuts, sinó segles)
ja ho havia fet. Gent anònima, personat-
ges coneguts, grans estrelles mundials.
L’espontaneïtat ja havia fet la seva feina.
Qui sentia la ràbia, l’havia treta. I després
podem debatre si aquesta ràbia espontà-
nia, acompanyada de res més, és suficient
per encarar un repte d’aquestes caracte-
rístiques, que ja sabem que no. Però
això ja donaria per a un altre article.

El cas és que van passar tres, quatre,
cinc dies, i George Floyd ja era un autèn-
tic símbol. Tothom qui n’havia sentit la ne-
cessitat havia denunciat tant la seva mort
com les milers que l’han precedida. Xar-

xes plenes, telenotícies plens, whatsapps
plens, una autèntica revolució global.

I és en aquest punt de màxima po-
pularitat i ressò quan, finalment, fan acte
de presència a totes les xarxes socials al-
gunes de les grans patums nacionals i in-
ternacionals, d’aquí i d’allà. Havien es-
perat el moment. L’onada creixia i ells no
la surfejaven, temerosos d’entrar en po-
lèmiques, gelosos dels seus números, pru-
dents amb els seus èxits.

Però arriba un punt en què l’onada és
tan gran que són conscients que no hi te-
nen res a perdre i que, ans el contrari, po-
sicionar-se en aquest cas els situa en un
marc mainstream completament in-

ofensiu, fins i tot beneficiós. I llavors sí,
llavors comparteixen la cita històrica, el
missatge greu.

En alguns casos era tan evident que
aquella publicació seguia aquesta lògi-
ca, era tan notori que hi havia hagut una
espera calculada, que fins i tot feia una
certa angúnia. I no es tracta de genera-
litzar, perquè cadascú se sap lo seu i la
casuística sempre és variada, però s’han
pogut veure (ho hem pogut veure tots)
desenes i desenes de publicacions de ce-
lebritiesque, compartides en temps de
descompte, responien a plantejaments
freds i grisos com aquest.

Inconscientment, tots deixem de
banda determinades causes que no ens
toquen de prop. És lògic, és humà. Ni tan
sols la persona més proactiva i cons-
cienciada socialment pot abastar les mi-
lers d’injustícies que afecten el món. Se-
ria absurd i trist que, després de ser po-
licies de balcó, volguéssim ser policies
d’Instagram. Només faltaria que ens
consideréssim aptes per repartir car-
nets de compromís.

Però una cosa és no abastar-ho tot
i visibilitzar unes lluites concretes, i l’al-
tra és que des de posicions privilegia-
des s’entri en aquestes reivindica-
cions amb una freda calculadora a la

mà. A mi, personalment,
em provoca rebuig. Si ho
detecto, acaben sent pu-
blicacions que no fan que
m’apropi a aquella persona,
sinó tot el contrari. 

I és probable que m’e-
quivoqui, i jo mateix em

poso en dubte mentre escric aquestes
sensacions, però tinc enteses la reivin-
dicació i la solidaritat d’una altra ma-
nera. No sempre seran efectives, no
sempre seran suficients, potser a vega-
des pecaran d’exhibicionistes. Pot ser.
Però crec que el mínim exigible és que,
almenys, no transmetin tanta falsedat.
No comparteixo la solidaritat que ha
passat per un Excel abans de fer-se pú-
blica, la que fa veure barroerament
que prioritza aquella causa als benefi-
cis propis. Només m’interessa la que, tot
i tenir un immens marge de millora i
d’efectivitat, surt de la veritat de cadascú.

No comparteixo la solidaritat 
que ha passat per un Excel 

abans de fer-se pública

Ja m’he perdut del tot.
Les Festes de Gràcia

amb els bars al 100%,
però sense activitats als carrers. Parcs
d’atraccions oberts, però parcs pú-
blics tancats. Turisme a tope, però afo-
rament a les platges limitat. Sembla
molt una desescalada al ritme del ca-
pital, oi?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La Fiscalia materialitza
la rebaixa de penes per

a Trapero. Demana 10
anys de presó i inhabilitació per a Tra-
pero, Puig i Soler per sedició, en lloc de
rebel·lió. “Per possibilitar la condemna”,
el fiscal posa com a alternativa 60.000
euros de multa i inhabilitació per des-
obediència.

@andreajvilloria

Dice Vox que esta pan-
demia evidencia que la

sanidad no puede ser
universal. No es que no se dé cuenta de
que lo que dice es una idiotez, lo sabe
perfectamente. Precisamente, esta cri-
sis lo que evidencia es que la salud es
colectiva y que, si dejas a alguien fue-
ra, va a ir contagiando al resto.

M’és igual si els de la
Nissan no es manifes-

ten en català o si un ar-
tista no canta en català. Una llengua no
és mai frontera per empatitzar o soli-
daritzar-te amb altres persones. Estima-
la parlant, no buscant diferències. Can-
sat de polèmiques estúpides i inne-
cessàries.

@jmangues@nu_alabao@ECaliz_
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Així em voldria acomiadar de vosaltres1

2
Els Maristes, la primera escola de les 
Corts amb Batxillerat Internacional

Xavier Marcé deixa la regidoria
i arriba Joan Ramon Riera

Comença la presentació de candidatures
per al Cortsenc i Cortsenca d’Honor 

Un ascens en suspens: tornarà
el Joventut a Copa Catalunya?

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Tribuna

M’acomiado de vosaltres
per Xavier Marcé, regidor de les Corts

Gairebé fa un any que vaig ser no-
menat regidor de les Corts. Ho re-
cordaré sempre. Un dia, de sob-
te, arribes al magnífic edifici del
districte i prens consciència que
cal conèixer i preocupar-se dels
neguits de moltes persones que
fa molts anys que pensen i tre-
ballen pel seu barri. És un flaix!

Són centenars de persones,
grans i joves, que diàriament
dediquen temps i esforços al ve-
ïnat. Seria molt mesquí no ado-
nar-se’n de seguida que en saben
molt més que tu, i que el més im-
portant de la teva feina és escol-
tar, apropar-te i intentar, si és
possible, resoldre les coses que et
diuen repetidament. Em sap
molt de greu haver disposat d’un
període tan curt per aprendre!

Les Corts és un districte mag-
nífic. Sempre li dic barri. El bar-
ri de les Corts. Ja sé que de Sant
Ramon a Pedralbes hi va un
tros, però també és cert que la pa-
raula barri connota aquella pro-
ximitat necessària per construir
comunitat. Així que jo, veí de
l’Hospitalet, enamorat treballa-
dor de Barcelona i somiador de
comunitats fermes i arrelades,
em deixo pel camí la paraula dis-
tricte, desproveïda d’humanitat
amb la qual l’administració no-
mena els territoris administrats.
Els barris de les Corts.

Confesso que m’hagués agra-
dat conèixer de veritat el cor ama-
gat de les Corts. Però amics i ami-
gues, això requereix temps i amor.

D’amor me’n sobra, de temps, ai!
Per conèixer el cor amagat dels
barris, no tens mai prou temps.

Tots rebem lliçons cada dia i
cal estar atent perquè t’ajudin a
aprendre de veritat. Acostumat a
les paràboles del món de la cultura
(on jo m’he criat i he crescut), la
lluita dels barris és una lliçó d’hu-
militat. A les Corts, la gent gran
(però joves d’entusiasme i esperit),
m’heu donat lliçons de tenacitat i
solidaritat. I la gent jove (a vega-
des des de la inevitable distància
amb la qual es debat amb qui re-
presenta el poder), me les heu do-
nades de rebel·lia i constància. Ha-
gués estat fantàstic esdevenir
també jo més tenaç i més rebel!

Les circumstàncies fan que
deixi el barri de les Corts per anar
a aprendre lliçons del barri de
Nou Barris (una meravellosa
redundància). Teniu la sort, i no
és esquiva, que el districte està en
mans de molt bona gent. Confio
a haver deixat una petita, petita
petjada, de bones intencions i
potser alguna idea assenyada
que el temps i la generositat
dels qui segueixen dia a dia la fei-
na del barri portaran a terme.

En temps de comiat cal donar
les gràcies. Us les dono a tothom.
La memòria és un conjunt de ca-
ses on l’ànima deixa petits nius.
A les Corts, barri intens de veïns
i veïnes enamorats de la seva co-
munitat, jo hi deixo el meu petit
niu, i per tant, ja és casa meva.
Una forta abraçada a tots i totes.

Gente que no dijo nada sobre la
conveniencia de echar a Miquel
Buch a pesar de haber criminali-
zado a los manteros.

Gente que no dijo nada cu-
ando Ada Colau puso a Albert
Batlle (PSC) al cargo de seguri-
dad y los echó de Barcelona en
una maniobra inhumana, sin
ofrecerles alternativa alguna.

Gente que no se enfadó cu-
ando la misma Ada Colau prefi-
rió tomar los tres votos de un ra-
cista que expulsó a miles de
gitanos asentados en Francia,
antes que compartir la alcaldía
con ERC.

Gente que defiende al PSOE
a pesar de haber bloqueado y
amenazado barcos de salva-
mento marítimo ocasionando
cientos de muertes.

Gente que ahora, de pronto,
son antirracistas. Pero solo lo son
por lo que está pasando en Esta-
dos Unidos, porque ni siquiera
tienen la decencia de cambiar su
perspectiva y aceptar lo que está
pasando en nuestra propia casa.

Pajas y vigas
per Mani Martínez

Les millors
perles

Un cocodril podria estar rondant el riu Pisuerga a prop de Va-
lladolid. O potser es tracta d’una llúdriga. El cas és que un
biòleg de la zona va identificar petjades compatibles amb les

del rèptil, però ara els experts no es posen d’acord i l’animal en
qüestió (sigui quin sigui) continua sense aparèixer...

D’actor porno a xaman. Aquesta és la curiosa evolució de
Nacho Vidal, que va ser detingut a principis de mes per la
seva presumpta implicació en la mort d’un fotògraf du-

rant un ritual després de donar-li verí de gripau. El mataroní està
en llibertat provisional però continua investigat per homicidi.

Nou anys rebent pizzes que no ha demanat. És la situació que
ha denunciat un jubilat belga que assegura que viu amb por
i que també rep kebabs i hamburgueses, tot i no haver fet

cap comanda. Aquest podria ser el somni de molta gent, però per a
ell s’ha convertit en un autèntic malson.

Després de més de 300 anys, s’han trobat restes de l’ano-
menat ‘meteorit Barcelona’. Es tracta de l’artefacte que va
caure el dia de Nadal de l’any 1704 a Terrassa, i del qual

no se n’havia trobat cap fragment des d’aleshores. Fins ara, 
gràcies a un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La fòbia de Donald Trump a les mascaretes comença a ser força
preocupant. L’altre dia va visitar una fàbrica de testos sense
portar-ne (malgrat que tota la plantilla anava completament

equipada per evitar contagis de coronavirus) i va obligar a llançar
part de la producció de la planta.

A les xarxes

@jcbesoli: “Que aquí estamos de prestao,
que hoy el cielo está nublao, que uno nace
y luego muere, y que este cuento se ha
acabao... Depende”.

@QuicoSalles: L’Arasa, de l’ARRO Barcelona,
condemnat a 2 anys i 4 mesos de presó. Se’l
considera culpable de dos delictes de le-
sions pel desallotjament de plaça Catalunya.

#CondemnenArasa

@SergiMaranya: La Fiscalia del Suprem
investigarà si el rei Juan Carlos I va come-
tre delictes després del 2014 per l’AVE a la
Meca. 

#ElBorbóInvestigat #AdeuAPauDonés

La clau
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Intel·ligència artificial i medicina unides per millorar el trac-
tament del coronavirus. Aquest és l’objectiu d’un equip
de metges i enginyers del grup biomèdic Cetir Ascires,
responsables de desenvolupar la primera plataforma bio-
informàtica orientada a la diagnosi i al control del SARS-
CoV-2. Una tecnologia que permet la detecció i el se-
guiment personalitzat dels casos més complexos, així com
una anticipació en la presa de decisions que pot resul-
tar vital per al pacient.

Aquest sistema, anomenat COVIDTools, utilitza al-
goritmes per traduir en dades quantificables les imatges
clíniques obtingudes d’anàlisis genètiques i proves com
les radiografies, les ressonàncies magnètiques i el TC de
tòrax. Gràcies a l’aplicació específica d’aquesta tècnica,
coneguda com a “radiòmica”, els metges podran comp-
tar amb informació molt més detallada dels afectats per
coronavirus, cosa que facilita tant el diagnòstic inicial com
l’elecció del tractament més eficaç. 

“Aquesta plataforma ens permetrà detectar casos
complexos des d’un primer moment. Per exemple,
ens ajudarà a diferenciar una pneumònia causada per

SARS-CoV-2 de qualsevol altra pneumònia vírica o
bacteriana. Així, des d’un principi, sabrem amb claredat
que estem davant d’un pacient amb coronavirus i po-
drem enfocar, amb la màxima precisió i celeritat, el seu
tractament”, afirma José Manuel Santabárbara, enginyer
coordinador del projecte.

COVIDTools també ofereix un primer pronòstic del
pacient a partir de les dades obtingudes, de manera que

els metges compten amb una gran quantitat d’informació
preliminar per interpretar el resultat de, per exemple, una
placa toràcica. En paraules de Vicente Belloch, director
científic i R+D+I de l’Àrea d’Imatge d’Ascires: “Cada vegada
es posa més en relleu la importància d’identificar els pa-
cients de COVID-19 que generaran una resposta infla-
matòria i/o trombòtica i una pneumònia vírica que de-
semboqui en una síndrome de distrès respiratori, ja que
aquest grup de persones tenen una alta mortalitat”. L’ex-
pert destaca com “identificant a aquests pacients podrem
posar un tractament antiviral i antiinflamatori, per trac-
tar d’evitar que ingressin a l’UCI i ventilin mecànicament”.

SEGUIMENT DE LES SEQÜELES PROVOCADES 
PEL CORONAVIRUS
A mesura que augmenta el nombre de pacients que su-
peren el coronavirus, els especialistes han advertit l’a-
parició de seqüeles, algunes amb un possible impacte sig-
nificatiu en el cor, l’aparell respiratori, el cervell o el fet-
ge. L’equip responsable de COVIDTools també ha abor-
dat l’etapa posthospitalària, de manera que la platafor-
ma és capaç de realitzar un seguiment evolutiu de les pos-
sibles seqüeles del pacient amb COVID-19. “Comptar amb
aquestes dades ens ajuda a planificar la medicina per-
sonalitzada que ha d’acompanyar el pacient després de
l’alta mèdica, per controlar amb exactitud la seva evolució
i per protegir la seva qualitat de vida”, conclou Belloch.

COVIDTools, intel·ligència artificial al servei 
del pacient de COVID-19

La primera plataforma informàtica que vincula sinergies entre proves genètiques i de diagnòstic 
per la imatge per obtenir una major precisió mèdica en afectats per coronavirus

Especialista processant la imatge de pulmó d’un pacient amb COVID-19

“Els algoritmes d’aquesta tecnologia poden 
calcular les possibles seqüeles respiratòries,
neurològiques o cardiopulmonars 
en els afectats per coronavirus”
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Les Corts

Joan Ramon Riera substitueix
Xavier Marcé a la regidoria

POLÍTICA4La sortida de l’A-
juntament de la fins ara regi-
dora de Nou Barris, Marga
Marí-Klose, que es va forma-
litzar durant el ple del passat 29
de maig, ha provocat una sèrie
de moviments al consistori que
provocaran l’adeu de Xavier
Marcé de la regidoria de les
Corts. Marcé, que també és el
responsable de Turisme i In-
dústries Creatives, ha estat l’es-
collit per ser el nou regidor de
Nou Barris.

En paral·lel, el nou regidor
de les Corts serà el socialista
Joan Ramon Riera, que era el
número 9 a la llista del PSC a
les eleccions i que ara feia de
cap de gabinet del tinent de Se-
guretat Albert Batlle. Riera
també assumirà la regidoria
d’Infància, Joventut i Gent
Gran, que era responsabilitat de
Marí-Klose.

El nomenament oficial de
Riera com a nou regidor del dis-
tricte de les Corts es farà demà.

GUARDÓ4La primera fase del
procés de la tria del Cortsenc i Cort-
senca d’Honor, centrada en la
presentació de candidatures, es va
posar en marxa dimecres passat. 

Les entitats registrades del
districte  poden proposar un mà-
xim de dues candidatures: per-
sones físiques o jurídiques i tam-
bé entitats o associacions que
operen als barris de les Corts. En
el cas que siguin persones físiques,
cal garantir la paritat: un cortsenc
i una cortsenca. El termini de pre-

sentació de candidatures acaba el
23 de juny.

Un cop finalitzat el període de
presentació de candidatures, el
Districte, d’acord amb els grups po-
lítics, triarà els tres candidats a
Cortsenc i les tres candidates a
Cortsenca d’entre les propostes
presentades. A més, per acord
dels grups polítics, es podrà in-
corporar una nova proposta com
a Cortsenc/a d’Honor a una per-
sona individual, entitat, associació
o empresa que operi als barris del

districte. Tot plegat es farà entre el
25 i el 29 de juny.

Seguidament, començarà la
segona fase: la votació popular. De
l’1 al 31 de juliol s’obrirà el procés
de votació amb la col·laboració de
Línia Les Corts, que habilitarà
un sistema en línia per votar anò-
nimament. Cada persona només
podrà votar una vegada un cort-
senc i una cortsenca. L’acte de pro-
clamació del Cortsenc i Cortsenca
d’Honor tindrà lloc durant la Fes-
ta Major de les Corts, a l’octubre.

L’hora dels Cortsencs d’Honor

L’Estenedor | Entrevistes virtuals a creadores de moda
El projecte sobre moda L’Estenedor del centre cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’ ha posat
en marxa un cicle de quatre entrevistes a dissenyadores que van participar en alguna
edició anterior del projecte. Es poden veure a Instagram (@Estenedorbcn) i Youtube.

ENSENYAMENT4L’obertura de
les escoles bressol municipals
prevista per dilluns que ve no té
el suport de les educadores que
hi treballen. La plataforma Bres-
sol Indignades va denunciar la
setmana passada que és inviable
que en un espai com és una es-
cola bressol es pugui mantenir
la distància de seguretat, un re-
queriment indispensable per
mirar d’evitar els contagis per
coronavirus.

En el cas de les Corts, una
educadora de l’escola bressol Xi-
roi explica a aquesta publicació
que no s’oposen a l’obertura sinó
a “obrir d’aquesta manera perquè
no hi ha les condicions necessà-
ries”. Aquesta educadora de-
nuncia que l’Ajuntament “no ha
tingut en compte” l’opinió de les
professionals, tot i la insistència
que han demostrat per trobar-se
amb representants municipals i
poder organitzar millor la reo-
bertura. Al mateix temps, aques-

ta educadora explica que la si-
tuació els amoïna perquè tenen
molt clar que per fer bé la seva fei-
na han de poder agafar els nens
en braços.

TRES DIES DE PREPARACIÓ
En paral·lel, aquesta educadora
de la Xiroi lamenta que només
tindran tres dies (treballaran en-

tre avui i divendres) per posar
l’escola a punt, un temps que
considera molt just. Per últim,
tampoc descarta que d’aquí a di-
lluns les coses puguin canviar i
finalment no obrin. “Quan les
coses es fan malament, la gent
té molts dubtes. L’Ajuntament
ha imposat i ha transmès in-
certesa”, conclou.

Les educadores creuen que no hi ha les condicions per obrir. Foto: Xiroi

Escola bressol Xiroi: “No hi ha
les condicions per obrir”

» Les educadores de les escoles bressol municipal, que obriran 
dilluns, diuen que l’Ajuntament no els ha tingut en compte
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4Després de setmanes de confinament, la ciu-
tat i el districte comencen un procés progres-
siu de desescalada. Aquesta setmana s’arriba a
la fase 2 amb novetats en la restauració, l’ober-
tura de centres comercials, la represa d’espec-
tacles culturals amb limitacions d’aforament, l’ac-
tivitat física no professional en qualsevol fran-
ja horària per a persones de fins a 69 anys, i la
reobertura de centres educatius i de piscines re-
creatives amb cita prèvia i limitació d’aforament,
entre d’altres. Tots aquests serveis se sumen a
aquells que mai s’han aturat, com els serveis d’a-
tenció social, el Servei d’Atenció, Recuperació i
Acollida de persones víctimes de violència
masclista, el Centre d’Urgències i Emergències
Socials de Barcelona, el projecte Radars, l’Ateneu
de Fabricació o els menjadors socials, entre d’al-
tres. Tampoc han deixat de funcionar els serveis
essencials de transport, neteja, de prevenció, sa-
nitaris o de manteniment de l’espai públic, etc.

OAC I SEU DEL DISTRICTE
Des del 25 de maig, l'Oficina d'Atenció Ciutadana
(OAC) de les Corts està oberta per fer-hi tràmits
municipals que no es poden gestionar a través
de canals no presencials. Per anar-hi, cal demanar
cita prèvia a través del telèfon 010. Les oficines
s’han adaptat i s’han instal·lat mampares als llocs
d’atenció i rètols informatius per avisar de les nor-
mes d’utilització dels espais. També s’han sen-
yalitzat els recorreguts que garanteixen el dis-
tanciament. El personal disposa d’equips de pro-
tecció per atendre al públic, que també ha de
dur mascareta.

D’altra banda, a la Seu del Districte, la plan-
tilla s’ha reincorporat presencialment de for-
ma esglaonada assegurant la seguretat i la sa-
lut dels treballadors i treballadores municipals
amb noves mesures d’higiene i seguretat als
edificis municipals. En aquesta línia, ja es va
posar en  marxa l’atenció presencial mitjan-
çant cita prèvia al taulell dels serveis tècnics,
així com a l’Oficina d’habitatge del districte.
També, molt aviat obriran per atenció pre-
sencial els serveis del PIAD, especialitzat en l’a-
tenció a les dones, que fins ara feia atenció te-
lefònica i a través del correu electrònic. 

BIBLIOTEQUES I ESPORT
Des de la setmana del 2 de juny, les biblioteques
de Barcelona van anar obrint gradualment, en-
tre elles la Montserrat Abelló de les Corts. Fins
ara es podien reservar documents i demanar cita
prèvia per anar-los a recollir a través d’un for-
mulari web i també per telèfon. Les persones
usuàries han d’anar a la biblioteca amb mas-
careta i mantenir la distància de seguretat i el ser-
vei de recollida de documents s’ofereix en espais
habilitats per a aquesta finalitat. Els horaris de
les biblioteques són de dilluns a dimecres de
14.30 a 19.30 h i de dijous a dissabte de 9.30 a
14 h. Per evitar desplaçaments innecessaris cal
recordar que s’han prorrogat els terminis de de-
volució dels préstecs anteriors al tancament fins
al 31 de juliol. A més, les persones usuàries po-
den accedir al servei de préstec de continguts
digitals a través de l’eBiblio i d’una variada
oferta d’activitats en línia i clubs de lectura vir-
tuals. Amb l’entrada en vigor de la fase 2, es per-
met també l’accés limitat a diferents espais de
les biblioteques. 

Per la seva part, la ciutat segueix preparant-
se per la reobertura dels centres esportius i els
esdeveniments esportius del calendari de Bar-
celona. L’espai d’ús esportiu de Bederrida, ges-
tionada pel Districte de les Corts, està treballant
per al procés de la reobertura prevista pel 22 de
juny, segons les indicacions de les autoritats sa-
nitàries i seguint els protocols vigents a cada mo-
ment. Durant la fase 1 la ciutadania podia rea-
litzar activitats esportives individuals a l’aire lliu-
re i es va iniciar la pràctica esportiva als parcs es-
portius urbans: petanques, cistelles de bàsquet,
taules de tennis de taula. Amb la fase 2, està pre-
vist obrir instal·lacions esportives a l’aire lliure sen-
se públic per a esports sense contacte i instal·la-
cions esportives especialitzades cobertes, sen-
se vestidors, així com algunes pistes d’atletisme
o les instal·lacions de Montjuïc, entre d’altres. 

CENTRES CÍVICS
Des que els centres cívics de Barcelona van tan-
car les portes a mitjans de març com a mesu-
ra de prevenció de la salut enfront de la covid-
19, han continuat treballant per poder reobrir

tan aviat com es pugui, sense renunciar en cap
cas a totes les mesures de seguretat sanitàries
requerides que permetran oferir un espai se-
gur per a tota la ciutadania. Els quatre centres
cívics del districte van aturar les seves activitats
presencials, però han seguit dinamitzant l’ac-
tivitat de lleure a través de les seves platafor-
mes digitals. Ara, la feina rere les portes per
adaptar-se a les noves circumstàncies no para,
pensant en el dia que podran tornar a rebre les
persones usuàries a partir del 22 de juny, tot i
que a partir del 15 s’incorporaran els profes-
sionals per fer treball intern. Els espais de joves
com el casal de joves, l’espai Jovecardí o el PIJ
treballen per reobrir el pròxim 22 de juny, i les
ludoteques reobriran el 29 de juny per la
campanya d’estiu. Els casals de gent gran, però,
seran els darrers a obrir, previsiblement al
mes de setembre.

PETANCA I HORTS URBANS
Des de la fase 1, ja torna a estar obert l’accés a
les pistes de petanca. En aquest sentit, tan Parcs
i jardins com l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona en certifiquen la viabilitat, sempre que
es compleixin les mesures higièniques ade-
quades, com la distància interpersonal, la mas-
careta i rentar-se les mans sovint, a banda de no
compartir els jocs de boles amb altra gent. Tam-
bé cal tenir en compte la limitació de l’aforament
en aquests equipaments. 

D’altra banda, des de la setmana passada,
els horts urbans municipals de les Corts, situats
a Pedralbes i Torre Melina, s'han reobert per a
les persones que els conreen, amb les noves
normes sanitàries d’ús de mascaretes i dis-
tàncies de seguretat. Les persones titulars, de
més de 65 anys, amb parcel·la de conreu in-
dividual, poden accedir dos dies a la setmana
en horaris establerts de 2,5 h i per torn de par-
cel·la parell o senar. Així, els horts municipals
s’afegeixen als horts comunitaris de les Corts,
a Colònia Castells i al carrer Benavent, que es
van obrir al veïnat fa setmanes.

Consulta totes les novetats sobre serveis i
equipaments al web del districte ajunta-
ment.barcelona.cat/lescorts.

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

Els diferents equipaments municipals estan equipats amb totes les garanties de seguretat. Fotos: Ajuntament

Amb l’objectiu d’estimular la re-
activació econòmica dels pro-
fessionals vinculats als gremis, re-
centment s’ha signat un conve-
ni amb el Consell de Gremis de
Comerç, Serveis i Turisme que
permet als professionals asso-
ciats ampliar el temps d’estada a
les zones de càrrega i descàrre-
ga fins a dues hores i disposar de
sis permisos mensuals de sis ho-
res d’estacionament continu,
d’acord amb les franges horàries
establertes.

Càrrega i descàrrega

Busques producte fresc? Neces-
sites una bombeta? Els comerços
dels eixos i associacions comercials
de les Corts t’ofereixen això i molt
més. Compra de forma segura i al
costat de casa. Consulta al web del
Districte el mapa comercial per
trobar tots els establiments que
s’han adherit a la campanya “Ara
més que mai, amb el comerç del
barri guanya les Corts!”.

Oferta comercial 

El Mercat de les Corts ha estat ac-
tiu durant tot l’estat d’alarma per
oferir els productes de primera ne-
cessitat. També ofereix  el servei de
repartiment a domicili gràcies al
conveni entre l'Institut de Mercats
de Barcelona i l’Associació Les
Corts per la Inserció Laboral. Un
cop feta la compra, físicament o
per telèfon, el mercat disposa d’a-
quest servei de repartiment que
porta la compra fins a la porta de
casa. Per informar-se, cal adreçar-
se al Punt d’atenció del Mercat o
al telèfon 667 570 336. Com a no-
vetat, ALCIL donarà servei també
al centre comercial L’Illa.

ALCIL, servei 
a domicili

Cap a la nova normalitat
» La fase 2 arriba amb novetats en la restauració, els centres comercials i la represa d’espectacles 
» Els centres cívics, ludoteques, casals de joves i equipaments esportius, a l’espera de poder obrir

BONES NOTÍCIES
DEL COMERÇ
DE LES CORTS
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Comerç

Sants-Les Corts: “La tornada és
desigual en funció del sector”

DESCONFINAMENT4La torna-
da a una certa normalitat per
part del petit comerç s’està pro-
duint des de fa uns dies. En
aquest sentit, des de l’Eix Co-
mercial Sants-Les Corts expli-
quen que l’arrencada està sent
desigual en funció del sector.

“En general gairebé han
obert tots els comerços, tot i
que ja veurem si alguns dels
que encara no ho han fet tornen
a obrir”, afirma Josep Escofet, el
president de Sants-Les Corts. Es-
cofet explica que la situació del
petit comerç és “complicada”

però diferencia segons el sector.
“L’alimentació no va haver de
tancar i segueix funcionant i
aquestes primeres setmanes les
perruqueries treballen molt”,
apunta. Pel que fa a les botigues
de roba o parament de la llar, Es-
cofet diu que “van fent de mica
en mica”, mentre que on veu
més complicacions és als bars i
restaurants. “Hi ha de tot però en
general la cosa està força mala-
ment”, afegeix. Tot i aixó, el
president de Sants-Les Corts es
mostra optimista i confia en la
recuperació econòmica.

Activitats | Hackató online per enfortir el comerç
L’Ajuntament i Barcelona Open Data organitzen per al pròxim 20 de juny la 

primera edició de la Hackató online de comerç. Es tracta d'una trobada online 
que neix amb l’objectiu d’aportar solucions innovadores al comerç de proximitat. 

XIFRES4Un informe fet pú-
blic recentment per l’Ajunta-
ment mostra com el 42% del to-
tal d’afectats per un ERTO a la
ciutat a causa de la pandèmia
del coronavirus formen part
del sector de l’hostaleria i el co-
merç. Concretament els afectats
de l’hostaleria són el 25% del to-
tal i els del comerç el 17%.

En xifres absolutes, l’estudi
mostra com de les gairebé
205.000 persones afectades
per un ERTO al conjunt de
Barcelona, gairebé 52.000 tre-

ballaven al sector de l’hostale-
ria i gairebé 35.000 al comerç. 

En el mateix informe també
es preveu una caiguda del PIB
local de gairebé el 9%, amb el
comerç, juntament amb el tu-

risme i la construcció, com un
dels sectors més perjudicats.

CONSUM LOCAL
D’altra banda, el primer tinent
d’alcalde, Jaume Collboni, ha
fet una crida als barcelonins per
tal que consumeixin en boti-
gues, bars i restaurants dels
barris per “salvaguardar llocs

de treball i empreses” que són
claus per fomentar la “cohesió”
social. 

Collboni ha pronunciat
aquestes paraules durant l’a-
nunci que l’Ajuntament desti-
narà 7,5 milions en crèdits i
subvencions a empreses de l’e-
conomia social i solidària i
també de proximitat. 

L’hostaleria és el sector on hi ha hagut més ERTO. Foto: Miquel Codolar/ACN

Un 42% dels afectats per ERTO
són de l’hostaleria i el comerç

Collboni fa una crida
perquè els barcelonins
consumeixin als bars
i restaurants dels barris



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 
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La Flama del Canigóés la festa d’encesa dels Focs
de Sant Joan, símbol de la nostra identitat; una
festa popular arrelada al llarg dels Països Catalans
que té l’element del foc com a símbol preeminent. 

La tradició de les fogueres de Sant Joan és una
celebració molt antiga, transmesa de generació en
generació al llarg de molts segles. Amb ella, els pri-
mers pobladors de les nostres comarques festeja-
ven la nit més curta de l’any, el solstici d’estiu.
D’aquesta manera, s’han anat transformant aque-
lles celebracions prehistòriques en els Focs de Sant
Joan actuals. 

La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del
Canigó es renova al cim d’aquesta muntanya del
Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de
foc la distribueixen arreu dels Països Catalans se-
guint diverses rutes per tal d’encendre les fogue-
res de la nit de Sant Joan. Així comença, any rere
any, la celebració d’una festa ancestral vinculada
al solstici d’estiu que és també un símbol de ger-
manor entre els territoris de parla catalana. 

I quan ja tenim la Flama del Canigó a cada
poble, vila, barri, davant de cada foguera, es llegeix
el Missatge de la Flama. Aquest cop, el resultat de
la votació ha estat demanar-lo excepcionalment a
un col·lectiu d’anònims que hagin estat en primera

línia de la pandèmia, i el podreu llegir a www.om-
nium.cat/ca/projectes/flama-canigo, on trobareu
tota la informació al voltant d’aquest dia. 

A les Corts, ja fa sis anys que l’Ateneu Popular
va recuperar una foguera a la cruïlla del carrer Ga-
lileu amb Europa, fa tres anys que Òmnium Les
Corts hi col·laborem i en fa dos que rebem la
Flama al barri. Aquest any, a causa de la Covid-19,
no es pot fer aquest acte tradicional de la rebuda
de la Flama del Canigó a la plaça Comas, però du-
rant tot el dia 23 de juny es faran unes activitats al-

ternatives a la pastisseria Mont-rodon (Traves-
sera de les Corts, 269) i a la granja La Trufa (c. Nu-
mància, 130) per la difusió i promoció d’aquest
esdeveniment. Des d’aquí, agraïm la col·laboració
dels dos establiments.

A més, us animem a encendre fanalets o es-
pelmes a les 22 hores al vostre balcó, a fer servir
l’etiqueta #FlamaCanigó20 a totes les xarxes so-
cials i a enviar fotografies de balcons i finestres a
flamacanigo@omnium.cat durant la celebració
d’aquesta data tan especial per a tots nosaltres.

Enguany, encenc 
la Flama per tu
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Esports Hoquei herba | Matías Rey deixa el Polo després de 15 temporades
L’argentí Matías Rey, que durant 15 temporades ha vestit la samarreta del Polo, no seguirà jugant 
a l’Eduardo Dualde. El club va confirmar la marxa de l’internacional albiceleste el passat 28 de 
maig, ja que la seva intenció és preparar els Jocs Olímpics de l’estiu del 2021 jugant al seu país.

Des de finals del mes passat era
una possibilitat força real, però
fins al dijous passat no es va con-
firmar: el sènior masculí de l’AE
les Corts UBAE jugarà el play-off
d’ascens a Segona B contra qui
també ha estat el seu principal ri-
val en la fase regular del grup 2
de Tercera Divisió: l’Associació
Esportiva Penya Esplugues.

A finals de la setmana passa-
da, la Federació Espanyola de
Futbol (RFEF) va confirmar tots
els equips que s’havien inscrit per
a aquesta post temporada (no
tots els que tenien dret a jugar-
la ho faran), que si res no canvia
es disputarà a partit únic i en una
seu que encara està per deter-
minar en el cap de setmana del
17 i 18 de juliol.

El precedent més recent de
partit entre els dos equips no por-

ta gaire bons records als Mamuts,
que van perdre al CEM les Mo-
reres (4-2, el passat 19 de gener)
contra l’equip del Baix Llobregat.
Era la segona derrota del conjunt
cortsenc en tot el curs.

“QUAN PODREM ENTRENAR?”
La resolució federativa, però, ar-
riba en un moment en el qual la
plantilla verda supera els tres me-
sos sense haver entrenat de for-
ma conjunta... i sense data pre-
vista per poder fer-ho.

De fet, des del club conside-
ren que l’organització del play-off

ha estat “un cúmul de despro-
pòsits”, ja que sobre el paper hau-
rien d’haver-se enfrontat al segon

classificat del grup 1, segons els
hauria dit la Federació Catalana.

“Ens trobem que els juga-
dors fa tres mesos que treballen
des de casa i que no sabem quan
l’Ajuntament reobrirà les ins-
tal·lacions per poder entrenar”.
Des de l’UBAE consideren que
necessitarien, com a mínim, un
mes per poder preparar aquest
partit en condicions, termini per
al qual les sessions d’entrena-

ment haurien de tornar a co-
mençar la setmana que ve.

ASCENS DEL FEMENÍ
L’ascens del sènior masculí no es
resoldrà fins d’aquí unes setma-
nes, però el que ja és un fet és el
que ha aconseguit el primer
equip femení, que després d’una
recta inicial de temporada es-
pectacular a la Divisió d’Honor
Catalana, des del passat 27 de

maig sap que el curs que ve serà
un dels equips que jugaran a la
Segona Nacional.

L’equip de Borja Carasusan
havia arribat a la setzena jorna-
da del campionat amb 41 punts,
gràcies a les seves 13 victòries i els
dos empats aconseguits. L’única
derrota que l’equip va patir en la
campanya 2019-20 va ser per la
mínima (4-3), en la seva visita a
la pista del CFS Molins.

UBAE - Penya Esplugues per pujar
» Els Mamuts, que encara no han pogut entrenar, es jugaran l’ascens a Segona B en un sol partit

» La històrica temporada del sènior femení verd acaba de la millor manera, amb l’ascens a Segona

El sènior masculí (esquerra) podria acompanyar el femení (dreta) en el seu ascens. Fotos: AEPE i UBAE

Pau Arriaga
LES CORTS

Des del club creuen
que, com a mínim,
necessiten un mes per
preparar el ‘play-off’
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A partir d’aquest mes, podrem llegir
L’any del mico de Patti Smith en català, grà-
cies al traductor Martí Sales i al Club Edi-
tor. Es tracta de la novel·la autobiogràfi-
ca que la cantant va publicar a finals de
l’any passat, després de rebre el premi Na-
tional Book per Just Kids. El llibre, que co-
mença “amb la pèrdua d’un gran amic”,
és un repàs pel seu any 2016.

Viu en línia

Llibres

L’any del mico
Patti Smith

Mentre tenim la “nova normalitat” cada
cop més a prop, el Teatre Lliure continua
reinventant-se i oferint propostes virtuals
per al seu públic. Ara, s’ha sumat a His-
tòries d’Europa: crisi i reflexió, impulsada
pel teatre Dramaten d’Estocolm, que
consisteix a emetre de forma simultània
a tot Europa els vídeos enregistrats per
equips artístics de diversos teatres.

Teatre

Històries d’Europa
Teatre Lliure

El tercer àlbum d’estudi de Dellafuente ja
ha vist la llum. Descanso en poder (D.E.P.)
fa referència a la voluntat de l’artista de
Granada de “matar Dellafuente”, de co-
mençar una nova etapa musical. El disc
conté una desena de cançons (com el sin-
gle Nubes) i ha comptat amb la col·labo-
ració d’El Guincho, conegut pels seus tre-
balls amb artistes de la talla de Rosalía.

Música

Michaela Coel ha creat, escrit, codirigit (de
la mà de Sam Miller) i protagonitzat Po-
dría destruirte, la nova sèrie d’HBO que ja
ha rebut molt bones crítiques. Arabella
Essiuedu és una escriptora jove que, un
dia, es desperta amb ressaca després d’u-
na festa i amb el record que algú la va
agredir sexualment la nit anterior, una ex-
periència que la canviarà per sempre.

Pelis i sèries

Podría destruirte
Michaela Coel

Descanso en poder (D.E.P.)
Dellafuente

Fundació Antoni Tàpies
La desescalada continua avançant i els museus comen-
cen a reobrir les portes. La Fundació Antoni Tàpies, que
el 5 de juny va fer 30 anys, celebra el seu aniversari amb

l’obertura de diverses exposicions que havien quedat
paralitzades per la pandèmia: L’àcid és el meu ganivet (a
partir del dia 12), Teatre i Certeses sentides (totes dues, a
partir del dia 19). A més, la fundació ha volgut tenir un

detall amb els que, com ella, van néixer el 1990: aquests
afortunats que ara arriben a la trentena gaudiran d’un

any d’accés gratuït a les diferents exposicions i activitats.

À N G E L  L L À C E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser presentador de TV, actor i director
Es va fer popular com a professor d’Operación Triunfo

Famosos

Fitxar per TVE
Presentarà el nou concurs d’estiu: ‘Bloqueados por el muro’ 

Expectació pel nou programa 
Alguns es pregunten si deixarà ‘Tu cara me suena’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Desperados III
Desperados III és un videojoc d’estratègia ambientat al Far West, que estarà

disponible a partir del 16 de juny per a PC, Play Station 4 i Xbox One.

Àngel Llàcer (Barcelona, 1974) és d’aquelles per-
sones que tothom associa a la televisió. Des que

va fer de professor d’interpretació a la primera
edició d’Operación Triunfo, la seva relació amb la

pantalla petita no s’ha aturat. Altres talent shows,
com Tú sí que vales (Telecinco) però sobretot Tu

cara me suena (Antena 3), l’han mantingut sem-
pre present en horaris de màxim audiència a les

principals cadenes privades espanyoles. Paral·le-
lament, no ha deixat de desenvolupar la seva ca-
rrera d’actor i director de teatre, amb obres com

La jaula de las locas o La tienda de los horrores.
Ara, TVE ha anunciat que Llàcer és el seu nou fit-
xatge: el barceloní presentarà Bloqueados por el

muro, un nou concurs que s’emetrà a La 1 durant
l’estiu i que li permetrà tornar a la casa que el va
veure fer els primers passos en el món televisiu.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

ECONOMIA LOCAL

El consum de proximitat ens permet gaudir de productes frescos: 
aliments de temporada que conserven tots els nutrients

NORMATIVA

SALUT

MEDI AMBIENT

i ALIMENTACIÓ

Optar per productes de proximitat a l’hora d’omplir la
nevera i el rebost sempre és bona idea. Però en
aquests moments, amb la crisi econòmica derivada de

la pandèmia del coronavirus, és encara més important donar
suport als productors i comerços locals. A més, és una decisió
que tindrà beneficis en la nostra alimentació i, de retruc, en la
nostra salut i benestar.

Apostar per la proximitat a l’hora de fer la compra ens per-
met gaudir d’aliments frescos; és a dir, d’aliments de tempo-
rada que no han estat setmanes en una cambra frigorífica, de
manera que conserven tots els seus nutrients. Des de la Unió
de Pagesos recorden que aquests aliments són “produïts amb
la normativa europea” i que, per tant, “garanteixen els estàn-
dards de qualitat alimentària, més necessària que mai en l’ac-
tual situació”. 

Un altre gran beneficiat del consum de proximitat és el
medi ambient. Els productes de km 0 tenen molt menys im-
pacte mediambiental que els productes importats de països
llunyans, per una raó evident: no han de fer llargs recorreguts,
cosa que implica menys emissions de CO2. 

L’aposta per la proximitat

En temps de crisi, és encara més important 
donar suport als productors i comerços locals 

Les claus

La Unió de Pagesos recorda que aquests aliments 
“garanteixen els estàndards de qualitat alimentària”

Els productes de km 0, com que no han de fer 
llargs recorreguts, provoquen menys emissions
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