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Fa poc més d’un mes que és
regidor. Com li ha anat l’ate-
rratge a les Corts?

Molt bé. He tingut molt bona acollida
i m’he trobat amb veïns compro-
mesos. Les Corts és un districte amb
moltes oportunitats i potencialitat.

Coneix bé les Corts?
Soc veí de l’Eixample, però per les
Corts fa molts anys que m’hi moc. El
97 vaig treballar en un edifici d’aquí
a la Diagonal, vaig estar enamorat
d’una noia que vivia al carrer Guitart
als noranta... I també he vingut molt
a la Festa Major. He anat a can Bar-
ça moltes vegades. No hi visc però
podem dir que ho conec una mica.

En un article de presentació a Lí-
nia Les Corts reclamava als veïns
complicitat. L’ha trobat?
Sí. I el dia de l’Audiència Pública ho
vaig dir. Els polítics tenim una res-
ponsabilitat de govern, però tots, i
aquí hi incloc la ciutadania, tenim un
compromís amb la ciutat. I demano
que tots estimem el districte. A l’Au-
diència Pública està molt bé que els
veïns reclamin el que creguin. Ara bé,
en el cas d’una intervenció amb
una acusació fora de to, per exemple,
vaig demanar que el mateix com-
promís que tenim nosaltres amb les
notícies falses el tinguem tots. 

Arriba a un districte tranquil però
haurà d’afrontar qüestions pen-
dents i ja s’ha reunit amb algunes
entitats. Què li han transmès?
Ara mateix el principal deure que te-
nim damunt la taula és l’avinguda
Madrid. Cal veure quina intervenció
hi fem per poder canviar la fisonomia
d’un carrer que és dels anys 80. És
una autopista al mig de la ciutat. No
té cap sentit. L’avinguda necessita
una intervenció ràpida i immediata,
que a veure si la podem fer aquest
estiu, i una reflexió més estratègica
sobre quin carrer volem. 

Com és que al plenari es va re-
butjar la proposta de carril bici que
va fer ERC per a l’avinguda?
Perquè ni ERC tenia clar què hi vo-

lia fer. No se sabia si estaven parlant
d’un carril bici o d’una ampliació de
voreres. Hi vam votar en contra
perquè ni podíem ni volíem casar-
nos amb la proposta sense, per
exemple, haver-ne parlat amb el Dis-
tricte de Sants-Montjuïc. També
vam dir, però, que volem fer una in-
tervenció o una ampliació de vo-
reres amb pintura. Ara bé, primer
hem de deixar que els tècnics s’ho
mirin. S’ha d’estudiar bé i no fer una
proposta de cop en un plenari. Les
coses no es fan així. La política es fa
amb diàleg.

Parlem del coronavirus. Social-
ment ha impactat amb força als
barris més pobres, però aquí la si-
tuació tampoc és fàcil. Des de la
Xarxa de Suport de les Corts re-
parteixen menjar a 400 veïns. El
Districte i els Serveis Socials no
arriben a tot?
Deixin-me plantejar-ho al revés. Des
del Districte i els Serveis Socials s’ha
d’arribar a tot. No renunciem a pres-
tar servei públic a tothom.

Però una altra cosa és aconse-
guir-ho...
Aquí hi ha un debat sobre el model.
Com s’aborda la lluita contra la po-
bresa? O contra una emergència
social d’aquest tipus? La gent de la
Xarxa de Suport van venir a l’Au-
diència Pública i jo els vaig dir que
això no va de repartir menjar al ca-
rrer ni en una parròquia, perquè
això no ens traurà de pobres. Això va
de construir un bon model de Ser-
veis Socials i de quina manera les xar-
xes de suport mutu es poden coor-
dinar amb aquests Serveis Socials,
que tenen un plantejament ben
acurat perquè la gent no necessiti
aquest menjar. Hem d’encaixar la xar-
xa de voluntaris en aquest model. 

Però aquest debat sobre el model
necessita un cert temps i ara vivim
un moment amb urgències...
Sí i no. L’emergència social s’ha d’a-

bordar amb la mateixa dignitat que
un model de Serveis Socials que tre-
balla per crear oportunitats. El mo-
del de les cues de la fam –ho dic en-
tre cometes– no m’agrada. A l’Ajun-
tament hem defugit el model assis-
tencial i caritatiu per la dignitat de la
persona. Puc entendre que en un
moment donat hi hagi gent volun-
tariosa, i els he donat les gràcies pú-
blicament, però això ho hem de
portar a un altre terreny.

Seguint amb el coronavirus, al
districte hi ha hagut el cas del ca-
sal del Polo. S’haurien de fer
aquests casals actualment?
Tots els casals compleixen al peu de
la lletra la nova normalitat. I tots te-
nen una persona referent que és el
responsable i un protocol per actuar
quan faci falta. Només es fan casals
que compleixen tot això. 

Per tant, situació controlada.
Està controlada i hi ha capacitat de
resposta. El casal del Polo és privat,
però, en tot cas, la reacció ha estat co-
rrecta.

El coronavirus també ha impactat
amb força al petit comerç. N’hi
haurà prou amb les ajudes que l’A-
juntament ha aprovat?
No sé si n’hi haurà prou... M’agra-
daria pensar que sí, però no ho sé.
Haurem de saber viure amb els re-
brots fins que no tinguem una va-
cuna i això tindrà una afectació en
el comerç i en tota l’activitat eco-
nòmica molt notable. No m’atre-
veixo ni a quantificar ni a fer una es-
timació dels diners i l’activitat que
s’estan perdent a tots els nivells. No-
saltres hi posarem el nostre gra de
sorra i exigirem que la Generalitat,
l’Estat i la Unió Europea també l’hi
posin. 

El pla d’inversions també està
afectat. Amb el reallotjament de
la Colònia Castells hi haurà un
nou retard?
Encara és aviat per dir això. El se-
tembre tindrem més informació,
perquè ara mateix tot està en ne-
gociació. Els partits hem de fer un
esforç per arribar a un pacte de ciu-
tat ampli. Per tant, pel que fa a la Co-
lònia Castells cal esperar els resultats
d’aquesta negociació.

Un tema que ha aixecat polèmica
els últims anys és la residència d’a-
vis del bisbat a Can Capellanets.
No hi ha cap alternativa que no si-
gui que tiri endavant, no?
Ara mateix no hi ha alternativa da-
munt la taula. Però és dels temes que
com a nou regidor hi he d’entrar. Una
llicència atorga uns drets urbanístics
a la propietat que no es poden
manllevar. Qualsevol solució passa
pel diàleg amb la propietat i, si s’ha
d’obrir una via de diàleg, l’obrirem. De
moment no m’he entrevistat amb el
bisbat, però espero poder-ho fer. 

Parlant de temes urbanístics, sem-
bla que el Barça no té diners per ti-
rar endavant tot l’Espai Barça i vol
fer un nou referèndum entre els
socis quan hi ha un acord amb l’A-
juntament. Li sembla seriós?
El Barça no deixa de ser una entitat
privada amb els seus marges de
gestió interna i es pot entendre que
hi hagi un retard si el club té com-
plicacions econòmiques. A mi, però,
em sabria greu que es qüestionin els
acords construïts. 

Seguint amb l’urbanisme, l’ante-
rior regidor, Xavier Marcé, ens va
dir que amb Can Rigal es volia tro-
bar, juntament amb l’Hospitalet,
un encaix esportiu i tecnològic per
a la zona que l’envolta. Hi ha ha-
gut algun progrés?
Hi ha hagut una trobada amb
l’Hospitalet i volem treballar per
transformar l’entorn de Can Rigal. Ara
bé, ens hem de plantejar fins a quin
punt són necessaris tants metres d’e-
quipaments esportius quan som
una ciutat que aposta per la barre-

ja d’usos. Hi ha d’haver un ús de ciu-
tat, que les 24 hores del dia hi puguis
anar. Els llocs que tenen un sol ús no
m’acaben de seduir. 

Hem parlat de pressupostos, i
una altra de les coses que ens
deia l’exregidor Marcé és que les
Corts no havia estat una priori-
tat en els pressupostos munici-
pals durant els últims anys. Ho
comparteix?
Sí. Estic d’acord que les Corts no ha
estat una prioritat, però no és dolent
que això passi. Des de posicions de
socialdemocràcia clàssica com és la
meva, crec que a les Corts tenim un
paper de solidaritat envers la ciutat.
Ens hem de sentir profundament or-
gullosos de cooperar en la cons-
trucció de la gran Barcelona. I les
Corts té reptes i els hem de batallar,
però hem de tenir un coneixement
del que és les Corts i del que són al-
tres barris. 

Una de les grans apostes del Dis-
tricte ha estat la inclusió. Amb
les turbulències econòmiques po-
drà seguir sent tan ambiciosa?
Sí. I a ser possible ho farem amb més
intensitat per aprofundir-la i fer-la
avançar.

Acabem amb el festival Fes Pe-
dralbes. Dues associacions de
veïns han parlat de danys als jar-
dins i de la quantitat de concerts
que s’hi fan aquest estiu. És el lloc
ideal per a tants concerts?
És un lloc adequat per a una activi-
tat d’aquestes dimensions. El festi-
val és una oportunitat per dinamit-
zar aquest espai que transcendeix el
districte i obre els jardins a la ciutat.
I pensant en la recuperació econò-
mica, cal tenir en compte tots els
professionals que hi ha al darrere
quan parlem dels concerts. Dit això,
si en algun moment es malmet al-
guna cosa, es farà el requeriment
perquè s’arregli. Per descomptat.

Joan Ramon Riera / Regidor del Districte de les Corts (PSC)

Arnau Nadeu / Albert Ribas
LES CORTS

“La lluita contra la
pobresa no va de
repartir menjar al carrer
ni en una parròquia”

“Em sabria greu si 
el club qüestiona 
els acords construïts 
sobre l’Espai Barça”

Joan Ramon Riera fa poc que és el regidor de les Corts, on ha arribat per substituir 
Xavier Marcé. Vinculat a l’Ajuntament des del 2005, on va assumir les seves primeres
responsabilitats polítiques a l’Eixample, Riera és un home de partit i es defineix com

un “socialdemòcrata clàssic”. Ens atén il·lusionat i distesament, amb mascareta.

Foto: Eduardo Corria

“A les Corts tenim un
paper de solidaritat 
envers la ciutat”
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Línia Les Corts
certifica 5.900 

exemplars quinzenals
Les dades de PGD-OJD de 2019 certi-
fiquen la bona salut de la xarxa de pe-
riòdics de proximitat Línia i la seva
forta implantació als districtes de Bar-
celona. De la certificació destaquen els
dos quinzenals històrics Línia Les
Corts, amb 5.899 exemplars per edi-
ció, i Línia Sants, amb un acumulat de
12.200 exemplars mensuals.  

Línia Eixample, amb 5.008 exem-
plars certificats, és el primer setmanari
en la història del districte central de
Barcelona i també el primer que englo-
ba tot un districte i no només un barri.

Per la seva part, els 6.017 exem-
plars mensuals de Línia Sant Martí
consoliden una capçalera que és refe-
rent al districte més poblat de la ciu-
tat. La certificació també reforça Línia
Horta, amb 4.899 exemplars auditats.
En sis dels deu districtes de Barcelona,
Línia ja és l’única capçalera de proxi-
mitat.

Fora de la ciutat de Barcelona desta-
ca la difusió mitjana del setmanari Línia
Nord, al Barcelonès Nord, que amb
9.058 exemplars de tiratge mitjà és l’ú-
nica publicació auditada a Badalona,
Sant Adrià, Montgat i Tiana.

63 EXPOSITORS
Amb l’objectiu d’incrementar la visibili-
tat de les publicacions Línia, el Grup
Comunicació 21 està en plena fase d’im-
plementació d’un ambiciós pla d’exposi-
tors distribuïts en mercats, centres cí-
vics, biblioteques, gimnasos, estacions
de tren i alguns supermercats. Actual-
ment ja hi ha ubicats 63 expositors i el
pla de negoci contempla arribar als 200
a finals d’any.

Davant la crisi sanitària, els exposi-
tors permeten una distribució neta, or-
denada i adaptada a les circumstàncies.
En aquests moments, Línia ja és l’em-
presa editora de publicacions gratuïtes
amb més expositors de Barcelona i l’à-
rea metropolitana.

La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Enaltiment de la política
Vam veure durant els dies de confina-
ment forçós –però necessari per evitar
una tragèdia encara pitjor– com la
dreta ultramuntana animava els seus
seguidors, els cayetanos, a sortir al car-
rer per protestar contra un govern que
ells consideren il·legítim, “populista i
bolivarià”. Un govern al qual acusen de
perseguir els empresaris, de penalitzar
les rendes més altes i d’actuar a favor
de la majoria de la ciutadania per in-
tentar eliminar els privilegis d’una mi-
noria, que ells representen, hereva del
franquisme, i aconseguir escurçar les es-
candaloses desigualtats socials.

No és vergonyós que els multimi-
lionaris espanyols siguin ara un 16% més
rics que abans de la pandèmia?

L’intent fracassat de les
cassolades i les concentra-
cions esperpèntiques dels
residents en els barris ben-
estants d’algunes ciutats es-
panyoles van posar en evi-
dència les seves intencions. 

Molts van denunciar que
s’estava incitant a un cop d’estat i, segons
deien, encara que no hi havia sorolls de
sabres als quarters, sí que hi havia di-
versos poders fàctics de l’Estat que in-
tentaven deslegitimar el Govern a través
de tota mena de falsedats i entrebancs.
La ultradreta mai descansa.

Escoltar els seus dirigents exigeix
d’un alt nivell de masoquisme. Ara bé,
com que hi ha mitjans de comunicació,
opinadors i tertulians que els fan de por-
taveus i escampen les seves nausea-
bundes fanfarroneries per tot arreu,
pràcticament és impossible evitar que no
ens arribi alguns dels seus missatges.

El més penós és que moltes perso-
nes defensores de la democràcia i, se-
gons diuen, d’esquerres també contri-
bueixen a amplificar els exabruptes i les
caparrades d’aquests personatges nos-
tàlgics del franquisme, reenviant a

amics i coneguts notícies i vídeos d’a-
quests feixistes, en els quals la defensa
de l’Espanya una, gran, apostòlica i ro-
mana –l’Espanya franquista– és el
missatge fonamental, encara que sigui
de forma subliminar.

A vegades oblidem la correlació que
hi ha entre el deteriorament de les con-
dicions de vida de la classe treballado-
ra i l’ascens de l’extrema dreta. I ara, amb
la pandèmia del coronavirus, ens trobem
en una situació extremadament delica-
da, ja que són centenars de milers de tre-
balladors i treballadores els que han vist
perillar el seu lloc de treball. Les mesu-
res aprovades pel govern de coalició pro-
gressista de PSOE i Unides Podem in-
tenten evitar el deteriorament de les con-

dicions de vida dels treballadors i tre-
balladores i que ningú es quedi enrere.
Hem de tenir present que, a la crisi sa-
nitària originada per la pandèmia, l’ha
seguida una crisi econòmica i social
pitjor que la del 2008.   

Com molts estudiosos han demos-
trat, les polítiques d’austeritat i les re-
tallades en serveis públics essencials han
facilitat l’ascens de partits xenòfobs en
bona part d’Europa i han arribat, fins i
tot, a formar part del govern en alguns
països.

A Espanya tenim l’exemple en algu-
nes comunitats autònomes i també al
Congrés dels Diputats.

Des de la crisi del 2008, hem vist
com l’extrema dreta ha intensificat la
seva crítica i menyspreu a la política com
a instrument per evitar les malifetes d’u-
nes elits depredadores preocupades

només per mantenir i millorar els seus
privilegis ancestrals a costa del poble tre-
ballador.

Recordeu allò de Caudillo de Espa-
ña por la gracia de Dios? 

Segur que molts joves que, per sort,
només coneixen l’euro i no tenen ni idea
del que era la pesseta–ni han vist cap al-
tra moneda–els farà gràcia descobrir on
es podria trobar aquesta frase.     

És evident que els que no creuen en
el bé comú ni en la justícia social els in-
teressa desprestigiar la política, ja que no
volen perdre el control del poder social
ni els seus interessos econòmics, i sí con-
tinuar amb els seus embolics –m’agra-
da més la paraula “chanchullos”– obs-
cens i canalles.

Per això, un bon amic em
diu que hem de ser curosos
i prudents –cosa que no vol
dir haver de renunciar a de-
fensar les nostres idees de
forma intel·ligent i pacífi-
ca– per evitar caure en la
trampa de l’extrema dreta i

contribuir a degradar la política.
Mai hem d’oblidar –continua dient-

me– que, gràcies a la política, hem ar-
ribat on som, encara que ens queda molt
camí per aconseguir no només la con-
solidació de la democràcia sinó també
allò que es diu en l’article 1 de la Cons-
titució espanyola: “Espanya es consti-
tueix en un Estat social i democràtic”.
Sense oblidar els altres articles que par-
len del dret al treball, a l’habitatge o a uns
serveis públics de qualitat per garantir
poder viure amb dignitat.

Per això cal continuar treballant per
aconseguir fer realitat que tothom tin-
gui accés a una vida digna i acabar
amb les desigualtats i les injustícies, si
volem que les diferències siguin cada cop
menors. Hi ha somnis als quals no hem
de renunciar mai, perquè és possible
convertir-los en una realitat.

No és vergonyós que els multimilionaris 
espanyols siguin ara un 16% més rics 

que abans de la pandèmia?

Muy buenas noticias.
El primer ensayo en

humanos de la vacuna
más avanzada contra la covid-19 tiene
resultados muy prometedores. Tienen
todo listo para fabricar 2.000 millones
de dosis empezando este mismo año
(aunque todavía es posible que no
funcione).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si us molesta que la
gent no faci cas, bus-

queu maneres eficients
de generar un clima de respecte col·lec-
tiu. Repetint que “no tenim remei”, “no
som un país seriós”, “som imbècils”,
“ens cal mà dura”... només reforceu
aquesta actitud col·lectiva de lazari-
llodetormisme.

@AlbertLloreta

Hem viscut un dels dos
caps de setmana amb

més trànsit turístic de l’a-
ny i, si hi ha mesures de control sanitari
als ports i als aeroports (com a mínim
als de Barcelona i Palma de Mallorca),
no es veuen per enlloc. Però, eh, cal tan-
car teatres i cinemes perquè són un pe-
rill públic.

Fa 12 anys ens van dir
que la crisi era culpa

nostra, per haver viscut
per sobre de les nostres possibilitats.
Ara ens ho tornen a repetir: la pandè-
mia és per la nostra irresponsabilitat,
hem pecat. I alguns us ho esteu creient.
Jo no penso acceptar aquest discurs, ni
de broma.

@semponspuig@lluciaramis@manuelansede
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Safata d’entrada

Els docents de Secundària ho
vam dir per xarxes, premsa i
conselleria: que l’obertura de
centres educatius més la poten-
ciació de les relacions socials en-
tre adolescents, defensades per
alguns sectors psicopedagògics,
augmentarien el risc d’infec-
cions de la Covid-19. I dit i fet.
Ara correm-hi tots, amb l’agreu-
jant que els qui ho vam denun-
ciar un cop i un altre restarem
privats de moviments per uns
mesells que no ens van fer cas.
Només poso el cas de Gavà, que
observo cada vespre. Allà, molts
entorns són plens de bars i tro-
bades de gent jove sense masca-
retes, amb abraçades i ampolles
compartides. Es truca a la poli-
cia urbana, em consta en ferm,
però aquesta ha minimitzat els
fets, junt amb l’Ajuntament.
L’egoisme i la inconsciència
d’uns pocs ens està amargant
la vida a la gran majoria. Som
un fracàs evolutiu, si més no,
des d’una minoria d’insensats
entre alguns vianants joves,
fins a l’administració “adulta”.

Us vam avisar
per David Rabadà

Matar el pare
per Jordi Lleal

S’ha fet famosa la frase recor-
rent “matar al pare” com ex-
pressió de quan hom s’allibe-
ra dels lligams paterns i es
pot valdre per si mateix. Ara, a
Espanya, s’ha desfermat una
allau de notícies negatives so-
bre el rei emèrit Joan Carles I.
Sembla que ha caigut el vel es-
pès que tapava totes les mali-
fetes, és clar que la monarquia
és una institució en què el seu
fonament és el parentiu de
sang, que passa de pares a
fills, per això queda tocat tam-
bé el seu fill el rei Felip VI. L’es-
tablishment no ho pot per-
metre perquè també queda
tocat tot l’entramat de l’Estat,
hereu del franquisme. Ara, per
“casualitat”, el jutge de la Mata,
de l’Audiència Nacional, vol ac-
tuar contra la família Pujol
Ferrusola i unes quantes per-
sones més, com a “organitza-
ció criminal”, ves per on! El
PSOE amb els GAL, Filesa i els

ERO d’Andalusia, el PP amb
desenes de casos tèrbols i més
de mil imputats escampats
per tot Espanya, els sindicats
CCOO i UGT amb els ERO
d’Andalusia, CiU amb el 3%,
no es poden considerar també
organitzacions criminals? Amb
tots aquests antecedents, no es
pot aplicar la mateixa doctrina
a la família Borbó, que han fet
de les seves des de fa centenars
d’anys? El problema és que,
per netejar la imatge del rei ac-
tual, no es pot limitar només a
“matar el pare” (en sentit fi-
gurat, és clar!): hauria de treu-
re’s del mig tota la família, les
amants que poden xerrar mas-
sa de les aventures sexuals del
pare, els que portaven valises
diplomàtiques, farcides de di-
ners, a Suïssa (llegeixi’s des-
valises reials), etcètera.

Molta feina se li gira a Felip
VI i als que li donen suport. No
se’n sortiran!

Les millors
perles

Es disfressen com els personatges de la pel·lícula La taronja me-
cànica i surten al carrer durant la nit per escopir als poms de les
portes i als intèrfons dels edificis, amb l’objectiu de contagiar el

coronavirus. Està passant aquests dies al barri del Trastevere, a
Roma, segons denuncien diversos mitjans italians.

Les paraules d’una infermera de l’Hospital Vall d’Hebron,
Aroa López, han fet la volta al món. El director de l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, ha citat

recentment una part de l’emotiu discurs que aquesta professio-
nal va pronunciar durant el funeral d’estat a Madrid.

Una senyora troba una parella mantenint relacions sexuals al
carrer i els atura colpejant-los amb un pal de fusta. Ha passat
a Rússia, on la càmera de seguretat d’una casa propera al lloc

dels fets va gravar aquesta situació, deixant com a resultat un vídeo
que ja s’ha fet viral a les xarxes socials d’arreu del món.

Troben una espècie de panerola gegant que pot arribar als
50 centímetres i que té 14 potes. Es tracta d’una criatura
que viu a les profunditats de l’oceà i que ha estat detecta-

da per un equip d’investigadors de la Universitat Nacional de
Singapur a la província de Java Occidental, a Indonèsia.

Un jove palestí s’ha enfilat a la finestra d’un hospital per aco-
miadar-se de la seva mare, de 73 anys, que estava ingressada
per coronavirus amb pronòstic greu. La dona, que estava

aïllada en una habitació, ha mort poc després que el seu fill li hagi
donat l’últim adeu a través del vidre de la finestra.

A les xarxes

@RebecaCarranco: Marsé muere en días
de calor y fiestas mayores de pueblo, de
playa y amores de verano, como si fuera
‘Últimas tardes con Teresa’...

@punsix: Comença el judici a la Mesa del
Parlament del 2017 i a l’exdiputada Mireia
Boya. La Fiscalia demana 20 mesos d’inha-
bilitació per desobediència greu i 30.000 €.

#JudiciALaMesa

@Suanzes: La UE tiene Presupuesto para
2021-2027 y un Plan de Recuperación de
750.000 millones, con 390.000 millones
en transferencias.

#AcordEuropeu #MorJuanMarsé
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GALILEU
Nemesis Brewery Craft
Naru Espai d’estètica
Llibre Solidari
Symi pastisseria d’autor
Solidança Roba Amiga
Lencería Escorpión 
Esportiu Badrena
Vidres Collado
Podotecknia
Fustacadabra
Farmacia Moré
El Pa Sencer
Dance Maniacs & Carme Caparrós
Galileu Innova
Metalisteria Sánchez
Picadera Gourmet
Peluq.Reyes
Embagrap
Bar Petit Galileu
Servimedic
Maphre
El teu benestar
L’Anxoveta de Sants
Milar Brunet
Super-carn
Peixateria Fité
Grup Jota
Chifa peruano
Hobby models
Fincas Dueñas
Saponina
Capità Enciam
Andres Maldonado s.a
Ille elegguas
Dona D’ara
Escola Pintura Alessandra
Zurich seguros

MELCIOR DE PALAU
Flowers and Bornay
Vermouteria Trencalós

VIOLANT D’HONGRA
Toni Tasta’m Rostisseria

TRAV.DE LES CORTS

Notaría Paula Alonso

CAN BRUIXA
Kids&Us
Donna
El Club Del Propietari
La Peculiar
Restaurant Ciurana

EUROPA
Joyeria Europa
Jamón Jamón 

VALLESPIR
L’Escopinya
Kokket
Minguella Reformes
Carns Selectes
Gracia
Ferreteria Valls
El Rebost De Vallespir
Anna Saft roba 
Pollastrissim
Niji
La Granja
Seifec
Interiors Ciunes I Banys
Noutrading S.L.
Damas Tours
Rte. Cabañeros
Master Languages
Taranna
Moto Piscis
Grup Xiroi
Espai Lazzigags
Via Stefano
Bodega Bartolí
Volvoreta
Farmacia Pifarré
Cuit I Cru
Finques Miret
Tapisseria Fan 2
Cansaladeria Joan Vidal
Fincas Jordan
Uma Barcelona
Celler de Gelida
Forn Vallespir

La G. d’Electrodomèstics
Heladeria Vallespir
Motos Punto Com
Salus Veterinaria Clínica
Escola del Carme
Manantial De Salud
Clinica Dental Vallespir
Calzados Refort’s
Mobles Gabarro
Perfu. Hnos.Martín
Nonetes
La Europea 
Ipelushop
Valentín Gómez peluqueros

JOAN GÜELL
Carnisseria Rosa
Clínica Oris
Equip Raiders
Cal Forner
Pop&Fun Store
Joguines Patricia
Entorn
Pass-4 sabateria
Pastisseria Jaume
Escoda Marcs A Mida
Dekasta roba
Electro.Peinado
Un Mar d’idees
Plantes i Flors Joan Güell
Carmen Gourmet
Salon BCN
Art Ibèric Lain
Bar Can Bruixa
Diet Center
Farmàcia M. Collado
Taller Caleidoscopio
La Immo les Corts
Ferreteria EL CLAU
Hotel Atenea-restaurant
Can Barça
Cuines Triangle
Bar Trebol
Estank-9
Tot Llaminadures
Mobil Cuina
Farmàcia Mont

Vinalium
Joieria Tic-Tac
Comic Sants

AVDA. DE MADRID
DIR av.madrid
Temple Arts Martial
Residencia Centre ParK
Armand òptics
Clinica Dental centre
Diana Guill
Calçats Alvaro Molina
Atlantis Mara
Farmacia Faura
Eco Vita

PLAÇA DEL CENTRE
Terranovacnc
Armand òptics
Floristeria P. Centre

COMPTES DE BELL-LLOCH
Farmàcia Ferro

BADALONA
Vidres Pallarola
Òptica gantzer

EVARIST ARNÚS
Sanitas Residencial
Joieria Yemanya
Club de Boxa Ilión

AVDA.CARLES III
Fent Punt

PLAÇA DE LA CONCÒRDIA
Rabbar

TAQUÍGRAF MARTÍ
Otro Mundo

ENRIC BARGÉS
Clínica ABC Dental

COMANDANT BENÍTEZ
Divines Temptacions

BERLÍN
Fincas Forcadell
Century21

RAMBLA BRASIL
Miss Perkins Tea Room
Alfil.be papeleria

NUMÀNCIA
Amics i cafè

NICARAGUA
Golden Kyu

CABALLERO
El Gat Pelut

LLUÇA
Clinica Dental Valencia
The English Corner

PAPIN
Quatre potes

VALLADOLID
Judit La Restauradora

ROSES
La Idealògica
Centre terapeutic el Far

PASSEIG SANT ANTONI
Lugar de Tapas

PGE.SERRA I AROLA
Cansaladeria Rotllan

Aquests darrers cinc mesos han estat per al petit comerç un cop fort, dur. Una prova de superació per a molts i un patir per a molts més. Hem 
tancat comerços, hem reduït vendes, hem tingut i tenim por de no arribar a final de mes, no estem segurs de què farem amb la botiga, i un munt
de coses més, però tot i això, hem sigut capaços de resistir, de canviar, d’innovar, de millorar, de conèixer, d’adaptar-nos, de complir normes, 
de netejar, de desinfectar, de fer els llocs més segurs, etc. Tots hem buscat tècniques per sobreviure i per tirar endavant. Tot això diu molt 
del nostre territori, dels nostres veïns (que han vingut a comprar més a prop que mai), dels nostres socis, de les botigues, de les entitats i associacions
que ens ajuden... Per tant, cal felicitar i felicitar-nos per aquesta gran tasca! No defallim, descansem tant com necessitem, pensem més que 
mai i sobretot seguim inventant, renovant i millorant. No esteu sols, confieu més que mai en aquest Eix. Us necessitem. Gràcies. La Junta Directiva.

Eix Comercial Sants-Les Corts - Butlletí nº 084

Amb el
suport de
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RECONEIXEMENT4Recta final
de la votació popular per escollir
el Cortsenc i la Cortsenca d’Ho-
nor d’aquest any 2020. Esta
oberta fins al 31 de juliol i es por-
ta a terme a través del web de Lí-
nia Les Corts de manera total-
ment anònima i sense necessitat
de registre previ, en col·labora-
ció amb el Districte.

Cada persona només pot
votar una vegada un cortsenc i
una cortsenca (en total, dos
únics vots). L’aplicatiu dissen-
yat per Línia Les Corts ho ga-
ranteix controlant la IP dels
votants, però no registra cap
dada més, respectant l’anoni-
mat de tothom.

Per poder votar només s’ha
d’accedir al web linialescorts.cat
i buscar a la pàgina principal l’a-

plicatiu de la votació, de color
groc, fàcilment identificable sota
el títol “Vota els dos Cortsencs
d’Honor”. Aleshores cal selec-
cionar un cortsenc i una cort-
senca i prémer el botó de “Vota”.

Tot seguit apareix un missatge
que indica que s’ha votat co-
rrectament.

És important seleccionar un
home i una dona i emetre el do-
ble vot alhora, atès que si no es fa
així, l’aplicatiu no permet regis-

trar el vot (un missatge d’alerta
indica que s’ha de seleccionar un
cortsenc i una cortsenca). Per
tant, no es pot votar només un
home o només una dona (un sol
vot), sinó que s’ha de fer el doble
vot per un cortsenc i una cort-
senca obligatòriament.

Els 6 candidats (tres homes
i tres dones) que opten al guar-
dó els va fer públics el Districte
a principis de mes després que
les entitats haguessin fet les se-
ves propostes durant les setma-
nes anteriors.

En cas d’empat entre dues o
més propostes d’elecció es diri-
mirà a sorts. L’acte de procla-
mació del Cortsenc i Cortsenca
d’Honor tindrà lloc durant la
Festa Major de les Corts d’en-
guany, el mes d’octubre.

Votació popular enmarxa
» Recta final de la votació ciutadana per escollir el Cortsenc i la Cortsenca d’Honor d’aquest 2020
» Es pot votar fins al 31 de juliol a través del web de Línia Les Corts de manera totalment anònima

L’acte de proclamació del Cortsenc i la Cortsenca d'Honor tindrà lloc durant la Festa Major, a l’octubre. Foto: Arxiu

QUI OPTA AL PREMI?

Cada persona només
pot votar un cop un
cortsenc i una cortsenca:
en total, dos únics vots

Per la seva tasca dins del moviment veïnal del
districte de les Corts des de fa més de vint

anys. És l’actual secretari de l'Associació de Ve-
ïns i Veïnes del Camp Nou.

CARLO SCOLES FIORIO

1

EN CATEGORIA MASCULINA

Pel seu lideratge en la gestió de l’hotel salut
Melià Barcelona Sarrià. Aquest hotel de cinc

estrelles es va transformar en un dels hotels
hospitalitzats de Barcelona contra la Covid-19.

ENRIQUE ARANDA

2

Per la coordinació dels serveis essencials
del Mercat de les Corts durant la pandèmia

del coronavirus. És el president de l’Associa-
ció de Concessions del Mercat de les Corts. 

JOSEP M. BANACH

3

Per la seva tasca a favor del teatre amateur a
les Corts, on viu des de 1970 i ha treballat com

a mestra de teatre, música i dansa. L’any 1984
va fundar el Grup de Teatre de les Corts.

M. DOLORS CAMPRUBÍ PERERA

4

EN CATEGORIA FEMENINA

Per la seva contribució, des de fa 14 anys, a la
difusió de la cultura a les Corts. És l’actual pre-

sidenta de l’Associació de Dones de Can Deu,
que treballa en favor de la igualtat i la cultura.

FE ESCAT

5

Per la seva tasca en favor de la inserció laboral
de persones amb discapacitat. És coordinado-

ra tècnica de l’Associació les Corts per la Inser-
ció Laboral (ALCIL), empresa d'economia social.

ROSA M. MORENO

6
Els perfils complets, a linialescorts.cat
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Les Corts

PANDÈMIA4L’augment de casos
positius de coronavirus que hi
està havent a la ciutat durant les
últimes setmanes està afectant
poc el districte de les Corts. De
fet, segons les xifres  publicades
pel Departament de Salut, les
Corts és el segon districte de la
ciutat on la setmana passada es
van registrar menys casos, només
per sobre de Gràcia.

Concretament, durant la set-
mana del 13 al 19 de juliol a les
Corts es van detectar un total de
46 casos, 20 més dels que s’havien

detectat la setmana anterior, la del
6 al 12 de juliol. Tot i la proximi-
tat amb l’Hospitalet, on hi ha

hagut un brot molt important, les
xifres de les Corts són molt més
baixes que a Sants-Montjuïc o a
l’Eixample. Lògicament, aquí cal
tenir en compte que les Corts és
un districte amb molta menys
gent que Sants-Montjuïc o l’Ei-
xample i amb una densitat de po-
blació menor.

Tot i això, cal tenir present
que la tendència de casos ha

anat a l’alça –la setmana del 29 de
juny al 5 de juliol només es van
detectar quatre casos– i per
aquest motiu cal extremar les
mesures de precaució. En aquest
sentit, la Generalitat ha prohibit
les trobades de més de 10 perso-
nes i ha recomanat a la gent que
només surti de casa si és estric-
tament necessari i es mantinguin
totes les mesures higièniques.

L’augment de positius ha estat menor que en altres districtes. Foto: Arxiu

Les Corts, un dels llocs amb
menys casos de coronavirus

» La setmana passada (13-19 de juliol) es van detectar 46 casos
» Tot i això, la tendència és a l’alça i l’augment va ser de 20 positius

El Districte vol dinamitzar 
la zona de les universitats

ESPAI PÚBLIC4El Districte ha
constituït la Taula Campus Sud
amb l’objectiu de posar en mar-
xa un procés que permeti fo-
mentar diferents activitats i l’ús
familiar durant els dies festius
de la zona del districte conegu-
da com el Campus Sud. Es trac-
ta de la zona delimitada pels ca-
rrers Doctor Marañón, Joan
XXIII i l’avinguda Diagonal,
on es concentren un gran nom-
bre de facultats de diferents
universitats.

El regidor Joan Ramon Re-
sina ha afirmat que aquesta tau-

la s’obre amb l’objectiu de “cre-
ar un espai de diàleg sobre una
zona important del districte per
impulsar activitats durant el cap
de setmana”. Segons Riera, la vo-
luntat és que “el veïnat es faci seu
aquest espai els caps de setma-
na amb propostes d’activitats
familiars i lúdiques”. La taula
està formada, de moment, re-
presentants de la Universitat de
Barcelona (UB), Parc Científic de
Barcelona (UB), Universitat Po-
litènica de Catalunya (UPC),
Nexo Residència d’Estudiants i
Brunch Festival.

CONCERTS4El festival FES Pe-
dralbes seguirà endavant amb la
seva programació després d’uns
dies de molta incertesa a causa de
les restriccions que la Generalitat
va anunciar la setmana passada
per l’augment dels positius de co-
ronavirus.

Dilluns es va confirmar la de-
cisió de seguir amb el festival
després d’una trobada on el Pro-
cicat va aprovar permetre les ac-
tivitats a l’aire lliure i a l’interior
si compleixen “estrictes” mesures

sanitàries i de seguretat: seient as-
signat, hora concertada, masca-
reta i registre de dades dels as-
sistents. El dia abans el director
del FES Pedralbes, Martín Pérez,
havia afirmat que des de l’admi-
nistració se’ls havia traslladat el
desig que els concerts es conti-
nuessin celebrant malgrat les no-
ves restriccions. “Nosaltres hem
passat molts exàmens: les cadires
estan marcades, sabem qui ve als
concerts, tothom va amb masca-
reta; ara bé, després podem anar

a la platja sense cap problema.
Que m'expliquin això molt a poc
a poc o no ho entendré”, va afir-
mar Pérez.

VAN MORRISON
Així doncs, el públic podrà gau-
dir avui i demà del doble concert
d’un dels grans noms del festival,
el de Van Morrison. El mític
cantant d’Irlanda del Nord tor-
narà a trepitjar Barcelona per
oferir un repàs a la seva llarga i
espectacular trajectòria.

Un moment de la trobada de la setmana passada. Foto: Districte

El FES Pedralbes, endavant

Biblioteques | Noves mesures de seguretat
L’augment de casos de coronavirus a la ciutat ha provocat que l’Ajuntament hagi esta-
blert noves mesures de seguretat per a les biblioteques. D’aquesta manera, s’han esta-
blert restriccions d’accés i per participar en les activitats s’haurà de fer reserva prèvia.

És el segon districte,
després de Gràcia, amb
menys positius tot 
i el recent augment
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4El districte de les Corts ha estat, és i serà “in-
clusió”. Un territori on, durant més de vuit anys,
s’ha treballat per millorar el dia a dia de les per-
sones amb discapacitat. I això s’ha traslladat a
totes les accions que ha fet el Districte: la pro-
gramació d’activitats, els serveis oferts des dels
equipaments municipals, l’accessibilitat a la
seu del Districte i a l’espai públic, l’accessibilitat
en la comunicació per a les sessions dels òrgans
de participació ciutadana, o en esdeveniments
tan emblemàtics com la Festa Major o el Nadal. 

El Districte ha fet un pas endavant amb la
mesura de govern “Les Corts més inclusiu: te-
rritori socialment responsable”, un projecte
aprovat al mes de març però que, ara més que
mai, pren sentit per la necessitat d’aprofundir
en aquesta línia estratègica per afrontar la nova
normalitat, després de la situació generada per
la pandèmia de la covid-19. Amb aquesta me-
sura es vol donar continuïtat al treballat dut a
terme al districte i evolucionar donant cabu-
da a altres col·lectius vulnerables per poder do-
nar resposta també a les seves necessitats, im-
plicant-hi més agents, i possibilitant, mitjançant
el compromís de totes les parts, l'avenç vers el
repte de fer de les Corts un territori socialment
responsable (TSR).

DES DE 2012
Cal recordar que el Districte de les Corts ha es-
tat fortament lligat a la inclusió des del 2012,
quan es va presentar la primera mesura de go-
vern en aquest àmbit: “Les Corts, un compromís
vers la inclusió”. Un projecte que suposava l’inici,
com a línia estratègica, del treball que pretenia
donar resposta a les demandes i les necessitats
del col·lectiu de persones amb discapacitat, i que
quedava estructurada en quatre grans eixos: cre-
ació de noves aliances per a la inclusió, a través
del qual el 2013 es va constituir  l’Espai d’Inclusió
20+20+20; elaboració d’una agenda d’activitats;
facilitar l’accés al món laboral; i disseny i pro-
gramació pensant amb tothom i en tothom. El
gran èxit d’aquests anys ha estat la sensibilització
envers el col·lectiu de persones amb diversitat
funcional que s’ha aconseguit no solament al
Districte sinó també en altres agents del terri-

tori: empreses, universitats, entitats d’àmbits di-
versos, entre d’altres. La xarxa de l’Espai d’Inclusió
20+20+20 compta actualment amb 22 entitats
de persones amb discapacitat, 28 empreses, 17
entitats i associacions i 3 universitats, a banda
de l’Ajuntament de Barcelona (Districte de les
Corts i Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat). Al llarg d’aquest període, s’han dut
a terme molts projectes amb la complicitat i la
col·laboració d’aquests agents, en alguns casos,
a través dels seus programes d’RSC i, en altres,
a través d’iniciatives municipals o dels agents ma-
teixos en àmbits d’intervenció diversos, per fer
de les Corts un barri inclusiu des d’una pers-
pectiva de 360°.

UN PAS MÉS
La mesura de govern, presentada al Consell del
Districte el passat mes de març, vol donar ca-
buda a altres col·lectius vulnerables o en risc
d’exclusió social, alhora que segueix treballant
per a les persones amb discapacitat. Així
doncs, es parlarà de la paraula “inclusió” en un
sentit més ampli i, per tant, també caldrà in-
corporar coneixements sobre aquests nous
col·lectius: conèixer les seves problemàtiques
i necessitats, les entitats amb les quals s’ha de
treballar de forma conjunta, l’expertesa dels pro-
fessionals, entre d’altres. Així doncs, la nova me-
sura ampliarà aquesta mirada i la farà transversal
tant en els àmbits d’actuació, com la salut, l’e-
ducació, l’esport, la mobilitat, el comerç i el tu-
risme, la cultura, o l’urbanisme, entre d’altres,
així com en els agents promotors: l’Adminis-
tració pública, les empreses, les entitats i as-
sociacions, els centres educatius, les universi-
tats, etcètera, com a responsables de les accions
que s’han de dur a terme en els territoris.

“Les Corts més inclusiu: territori social-
ment responsable” s’estructura en cinc grans
eixos que marcaran l’estratègia per a la inclu-
sió d’aquest mandat i al voltant dels quals es
desplegaran accions. Aquests són: Promoure
i prioritzar les accions que han d’afavorir i fa-
cilitar el pas a una vida independent de qua-
litat; Plantejar els equipaments i els serveis pú-
blics en clau d’accessibilitat universal; Ampliar

la xarxa d’agents que formen part de l’Espai
d’Inclusió; Generar accions de proximitat amb
la xarxa d’agents del territori per contribuir a
la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibili-
tat; Potenciar la participació dels diversos
agents a través dels espais corresponents. 

ASSOLIR EL TSR
El concepte de territori socialment responsa-
ble (TSR) fa referència a un municipi, districte
o barri que aposta per un desenvolupament
sostenible a escala mediambiental, social i eco-
nòmica, amb l’objectiu d’aconseguir una mi-
llor qualitat de vida de la seva ciutadania. A la
Conferència de les Nacions Unides Rio+20, ce-
lebrada a Rio de Janeiro el 2012, es va acordar
definir el conjunt d’objectius de desenvolu-
pament sostenible (ODS) en els quals es basa
l’Agenda 2030 de desenvolupament sosteni-
ble de les Nacions Unides. L’Ajuntament de Bar-
celona, en aquest mandat, reitera el seu com-
promís d’impulsar l’Agenda 2030 i d’assumir
com a propis els disset ODS que van establir
els 193 estats membres de les Nacions Unides
l’any 2015, en matèria ambiental, econòmica
i social. En aquest sentit, l’objectiu de fer de les
Corts un TSR comporta plantejar la nova me-
sura de govern en un sentit global i sistèmic.

COM ES TREBALLARÀ
L’Espai d’Inclusió 20+20+20 aplega una gran plu-
ralitat d’agents i representants. És per això, i per
tal de poder consensuar projectes compartits
per aquests agents, que la mesura proposa tre-
ballar per sectors temàtics o grups de treball. Ca-
dascun d’aquests grups disposarà d’un/a pro-
fessional que executarà les tasques de direcció,
coordinació i secretaria del grup, i que donarà
suport per ajudar a definir objectius, prioritats
o centres d’interès preferents, col·lectius desti-
nataris o línies d’actuació. A més dels respon-
sables del Districte, hi participaran les àrees res-
pectives de l’Ajuntament, responsables de ca-
dascuna d’aquestes àrees, a fi de garantir que
el projecte, els objectius i les línies d’actuació es-
tiguin en línia pel que fa a la ciutat i, alhora,
comptar amb el seu suport i expertesa.

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

Imatge de la trobada anual de l'Espai d'Inclusió, edició 2018. Foto: Ajuntament

Barris al dia

L’Ajuntament de Barcelona té
obertes tres subvencions diri-
gides al comerç de proximitat i
als establiments de restauració
de la ciutat: per a l'enllumenat
nadalenc de les vies públiques
i a l'interior dels aparadors dels
establiments comercials, per a la
transformació digital del teu
negoci, i les ajudes per incenti-
var la rebaixa de lloguers de lo-
cals comercials per aquells pro-
pietaris  que redueixin el lloguer
als seus arrendataris.

Subvencions

La ruta està emmarcada dins la
campanya municipal de reacti-
vació del comerç. A la ruta hi
participen 35 parades amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer l’o-
ferta de proximitat, recuperar el
comerç local, guanyar en quali-
tat, atenció personalitzada i do-
nar vida als barris. Descarrega-
la al web del Districte. 

Ruta pel mercat

La mesura, adoptada extraordi-
nàriament a causa de la covid-19,
es prorrogarà i serà vigent fins al
31 de desembre de 2021. L’ob-
jectiu és reforçar el suport a un
sector fonamental per a la reac-
tivació econòmica de la ciutat i la
cohesió social dels barris. 

L’equip que gestiona les
4.878 sol·licituds rebudes fins ara
s’ha multiplicat per quatre per
agilitar-ne la tramitació. Un
equip de 72 persones gestiona
la tramitació de les sol·licituds i
es preveu que el cent per cent
de les sol·licituds s’hagin resolt
la primera quinzena d’agost.

Ampliació 
de les terrasses

Les Corts més inclusiu
» El Districte dona continuïtat i segueix apostant pel treball dut a terme en l’àmbit de la inclusió 

»Més agents i compromís per fer de les Corts un territori socialment responsable

BONES NOTÍCIES
DEL COMERÇ
DE LES CORTS
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Sant Jordi: permeses les
parades davant de les llibreries
CULTURA4Tot i la suspensió
de la celebració del Sant Jordi
d’estiu al passeig de Gràcia,
prevista per demà, les llibreries
que ho vulguin podran muntar
parades al carrer, concreta-
ment al davant de l’establi-
ment o al xamfrà més proper.

Les llibreries seran les res-
ponsables de la gestió de les
cues i del manteniment de les
distàncies de seguretat. Aques-
ta fórmula no té consideració
d'activitat cultural, i per això es-
quiva les restriccions per a la
contenció de la pandèmia dic-

tades pel Govern divendres
passat. 

La presidenta del Gremi de
Llibreters, Maria Carme Fe-
rrer, ha afirmat en declara-
cions a l’ACN que ja sigui a Bar-
celona com a la resta del país
volen fer “una festa del llibre se-
gura”, motiu pel qual assegura
que els establiments cuidaran
molt l’aforament, tant a l'inte-
rior com a l’exterior. Ferrer
també ha volgut deixar clar
que “la cultura és segura” i que
s’ha cuidat “tot al màxim” per-
què no hi hagi problemes.

FACTURACIÓ4El Gremi de Res-
tauració de Barcelona i Barcelo-
na Oberta han denunciat que en
dos dies han patit una caiguda
d’un 70% de la facturació i que
s’han anul·lat reserves. Les enti-
tats ho atribueixen a l’impacte
negatiu que creuen que genera
en l’opinió pública “el missatge
que Barcelona no és una ciutat
segura” a causa de l’augment de
positius de coronavirus.

En paral·lel, des del Gremi
de Restauració i Barcelona
Oberta exigeixen que se san-
cionin els incompliments de
les normatives sanitàries i de
distanciament i que es facin

testos massius per “evitar un
nou confinament que provo-
caria el tancament del 60% dels

negocis i la pèrdua de molts
llocs de feina”. “No podem to-
lerar que tot i haver fet els deu-
res, siguem els més castigats”,
afegeixen.

REUNIÓ URGENT
Des d’aquests sectors econò-
mics no descarten reclamar

danys patrimonials a les ad-
ministracions i reclamen una
reunió urgent amb el conseller
d’Interior, Miquel Buch, i amb
la consellera de Salut, Alba Ver-
gés, per demanar-los que les de-
cisions es prenguin tenint en
compte els danys econòmics
que poden provocar.

Roger Pallarols és el president del Gremi de Restauració. Foto: ACN

El comerç i la restauració
denuncien caigudes del 70%

Comerç | Suspesa la Mostra de Galileu
L’Eix comercial Sants Les Corts va decidir suspendre fa uns dies la Mostra de Comerç del
carrer Galileu que s’havia de celebrar avui. La decisió la van prendre de forma conjunta

l’eix comercial i el Districte “per prudència” per l’augment de casos de coronavirus.

Crítiques al “missatge
que Barcelona no és
una ciutat segura” pels
rebrots del coronavirus

El Sant Jordi de juliol, marcat pel coronavirus. Foto: Mar Vila/ACN
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Esports Bàsquet | El Joventut tanca la plantilla amb Joana Camarasa
El fitxatge de la base Joana Camarasa pel Joventut, confirmat fa setmanes, va servir per

tancar la plantilla amb la qual Alfred Benages afrontarà el retorn a Copa Catalunya. Ara, el
que falta és que la Federació Catalana publiqui el calendari i començar la pretemporada.

Pas enrere: els equipaments
esportius tornen a tancar

CORONAVIRUS4Retrocés. L’es-
port de Barcelona (i de tota la pri-
mera corona de l’àrea metropo-
litana de la ciutat) és un dels que
acusaran els rebrots de casos
positius de coronavirus i, des de
fa uns dies, clubs i gimnasos s’han
vist obligats a tancar de nou les
seves instal·lacions.

En el cas de les Corts, per
exemple, això significa que les
instal·lacions de clubs com el
Club Ilion, el Reial Club de Polo
(on fa dues setmanes es va de-
tectar un brot que va afectar una
dotzena de treballadors) i el Reial
Club de Tenis Barcelona, entre al-

tres, hagin de tancar de nou,
igual que ho han fet els equipa-
ments i els gimnasos públics
(com a la resta de la ciutat).

Les excepcions al tancament
són els casals i les estades d’estiu
i les instal·lacions que tinguin pis-
cina a l’aire lliure.

MANIFESTACIÓ A SANT JAUME
Per protestar, el teixit esportiu de
la ciutat i de municipis pròxims
va concentrar-se ahir al matí a la
plaça de Sant Jaume per protes-
tar contra aquesta ordre de la Ge-
neralitat, que podria mantenir-los
tancats unes dues setmanes.

No va poder ser. L’UBAE de Pau
Garcia tenia una cita amb la his-
tòria dissabte passat a Cervelló,
però va perdre contra la Penya
Esplugues (4-7) i haurà d’esperar,
com a mínim un curs més, per
poder pujar a Segona B.

El primer partit oficial dels
mamuts en més de quatre mesos
va ser un enfrontament, d’entra-
da, molt tàctic i amb un prota-
gonisme clar per a les defenses. A
partir del minut 10, però, el con-
junt verd es veuria penalitzat per
un gran encert dels del Baix Llo-
bregat; Guillermo Rodríguez,
Xavi Lindes i Alejandro Bertran
(aquest darrer, des del punt de
doble penal) van situar un peri-
llós 0-3 al descans que obligava
els cortsencs a fer una remunta-
da gairebé èpica sense cometre
errades i aprofitant totes les oca-
sions que poguessin crear.

El primer gol del segon temps,

però, també portaria la firma
dels espluguins. Marc Rodríguez
i David Parcet, en poc més d’un
minut, donarien esperances de
nou als mamuts situant el 2-4.
Aleshores, el matx va entrar en
una espiral d’intercanvi de cops;
després del 2-5 i el 3-5 (aconse-
guit per Ernest Cardona amb
l’equip jugant ja amb cinc juga-
dors de camp i sense porter en les
jugades d’atac), l’UBAE xutaria al
travesser i en la jugada gairebé
posterior, els d’Alfredo García

van recuperar la pilota i van mar-
car a porteria buida quan només
faltava un minut i 15 segons per
al final de l’enfrontament. El setè
gol de la Penya seria una còpia del
sisè, però els mamuts, competint
fins al final, maquillarien el re-
sultat amb nou segons per jugar-
se, obra de Carlos Pedrero.

La plantilla, doncs, tornar a
estar de vacances i haurà d’espe-
rar el sorteig dels grups de Ter-
cera per conèixer la configuració
de la temporada 2020-21.

Una acció del partit jugat dissabte passat a Cervelló. Foto: FCF

L’UBAE cau a Cervelló i veu com
s’esfuma el somni de l’ascens

Pau Arriaga
LES CORTS

Les instal·lacions de l’RCTB tornen a estar tancades. Foto: Google Maps
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Han passat gairebé quaranta anys des
que va morir, però Mercè Rodoreda con-
tinua ben viva gràcies a la seva obra, que
no passa de moda i que continua fasci-
nant tothom qui la llegeix. A El somni blau,
publicat per l’Institut d’Estudis Catalans,
Eva Comas s’endinsa en l’univers oníric
d’una de les veus més importants de la
literatura catalana contemporània.

Llibres

El somni blau
Eva Comas Arnal

Roger Pelàez és humorista, cantant i
pintor, entre moltes altres coses. Feia anys
que estava esperant aquest moment, el
moment “en què els idiotes dominen el
món, perquè ell és molt idiota i té per se-
gur que, amb una mica de sort, un tros
o altre de món li tocarà”. Mandonguilles
de feixistapromet 57 minuts de bogeria.

A l’Antic Teatre de Barcelona.

Teatre

Mandonguilles de feixista
Roger Pelàez

La cantant britànica Ellie Goulding aca-
ba de publicar el seu quart àlbum d’es-
tudi, Brightest Blue, que està format per
una primera part homònima, amb tret-
ze cançons, i per una segona part titula-
da EG.0, amb cinc cançons més inter-
pretades en col·laboració amb altres ar-
tistes. El single principal, Slow Grenade, ja
acumula milions de reproduccions.

Música

“Què passaria amb el planeta i amb la
nostra societat si el Sistema col·lapsés
demà?” Aquest és el plantejament de L’ef-
fondrement (El col·lapse), la sèrie de vuit
episodis filmats en pla seqüència que ja
és, per a molts, la sèrie de l’estiu. Veure-
la és una experiència angoixant, encara
més després d’haver viscut una pandè-
mia global, però és l’actual èxit de Filmin.

Pelis i sèries

El col·lapse
J. Bernard, G. Desjardins i B. Ughetto

Brightest Blue
Ellie Goulding

Terrats en Cultura
L’associació cultural Coincidències no pensa fallar a la

seva cita d’estiu: el festival Terrats en Cultura. Aquest
any, el cicle arrencarà el 6 d’agost i oferirà propostes va-

riades fins al mes d’octubre. Com sempre, la iniciativa ha
programat desenes d’actes tant a Barcelona com a

l’Hospitalet de Llobregat, tot i que aquest cop caldrà es-
tar pendent de l’evolució de la situació sanitària i creuar
els dits perquè no s’hagi de suspendre res. Així, si tot va

bé, els espectacles de teatre, dansa i música ocuparan
espais singulars de les dues principals ciutats catalanes.  

La victòria en un concurs de joves
talents celebrat a l’Hospitalet de

Llobregat va marcar l’inici de la ca-
rrera musical de Sidonie, un grup de
pop-rock barceloní format per Marc

Ros, Jesús Senra i Axel Pi. Han pas-
sat més de vint anys i nou àlbums

des d’aquell moment, però la banda
ha demostrat que encara pot sor-

prendre el seu públic. Després d’ha-
ver fet dos discos en anglès i tota la

resta en castellà, Sidonie ha publi-
cat aquest juliol la seva primera

cançó en català: Portlligat. És el se-
gon single del desè àlbum del grup,
El regreso de Abba, que s’estrenarà

cap a la tardor i que comparteix tí-
tol amb el primer llibre de Ros, que

va veure la llum el mes de març.

S I D O N I EQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup amb 20 anys de trajectòria 
Tenen nou discos publicats i aquest any en seran deu

Famosos

Publicar la seva primera cançó en català
‘Portlligat’ forma part del nou àlbum que arribarà a la tardor

Sorpresa positiva
El tema ha agradat sobretot pel “bon rotllo” que transmet

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Fairy Tail
Un videojoc de rol basat en un manga original de Hiro Mashima que combina di-

versió i emotivitat a parts iguals. Així és Fairy Tail, disponible per a PS4, PC i Switch.Viu en línia
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EL CONSELL DE LA SETMANA

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

HÀBITAT

El més recomanable davant la presència de mosquits és portar 
roba clara i, en la mesura del possible, que cobreixi tot el cos

MOSQUITERES

ROBA

REPEL·LENTS

i SALUT

Vacances, sol, platja, oci... L’estiu té moltes coses bones,
però, com tot, també té la seva part negativa. Amb l’arri-
bada de la calor, ens toca conviure amb uns companys

força molestos: els mosquits. La seva presència és inevitable,
però sí que hi ha maneres de prevenir-ne les picades.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) recomana portar
roba clara i que cobreixi bé el cos. Com que sovint això últim
no és compatible amb les altes temperatures, cal tenir en
compte altres mecanismes de prevenció. Els ous i les larves
de la majoria d’espècies de mosquits, com el mosquit tigre,
viuen en zones d’aigua estancada properes a la presència hu-
mana. S’han d’evitar aquests espais i, si es detecten acumula-
cions d’aigua a casa, s’han d’eliminar. Una altra manera d’a-
conseguir que els mosquits no ens entrin a casa és instal·lar
tela mosquitera a finestres, portes i altres obertures.

D’altra banda, per tal que aquestes criatures no se’ns acos-
tin, podem fer servir repel·lents. N’hi ha de molts tipus: solu-
cions, locions, cremes, gels, esprais i, fins i tot, polseres. Tam-
bé és útil col·locar a prop nostre plantes aromàtiques, com ci-
tronella, alfàbrega, espígol o romaní.

Prevenir les picades de mosquit

Els mosquits acostumen a proliferar en zones d’aigua 
estancada properes a la presència humana: si pots, evita-les

Les claus

Instal·lar tela mosquitera a finestres, portes i altres 
obertures evitarà que els mosquits entrin a casa

Ens podem aplicar cremes, gels i altres, però també va bé
col·locar a prop plantes aromàtiques, com la citronella



línialescorts.cat 22 de juliol del 2020 Pròxima edició: 5 d’agost
| 16


