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Barcelona tanca un estiu
sense turisme que obliga
a replantejar el sector

Proposen Anna Ramon, de
l’Associació de Veïns Camp Nou,
per a la Medalla d’Honor
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La Festa Major d’enguany serà
atípica i durarà menys dies
Les entitats organitzadores denuncien que el Districte els posa “traves que fan la festa impossible” pàgs 8 i 9

“Nom franquista”
Demanen canviar el nom del carrer Jiménez i Iglesias pàg 8

BÀSQUET pàg 12

El Joventut es proclama
campió de la 21a edició
del Torneig Pepa Soler
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Es publica una guia sobre
la reactivació econòmica
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La taxa a les plataformes
digitals, a finals d’any
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L’absència de turistes a la ciutat ha fet caure en picat la facturació de les empreses del sector. Foto: Mar Vila / ACN

L’estiu negre del turisme
» El sector turístic tanca una temporada per oblidar i posa damunt la taula la necessitat d’un rescat
» Diferents actors creuen que el futur passa per repensar el turisme i diversificar l’economia
Anna Utiel
BARCELONA
“Horrible”. Així ha estat la temporada d’estiu per al sector turístic segons el director general
del Gremi d’Hotels de Barcelona, Manel Casals. Ho va dir a finals d’agost en una entrevista a
l’ACN, on també va reclamar
un rescat per al turisme com el
que es va fer a la banca en la darrera crisi econòmica.
Qui comparteix “absolutament” aquesta petició és el president de l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona
(Apartur), Enrique Alcántara,
que afirma que els empresaris
estan fent “autèntics miracles”
per mantenir els llocs de treball.
“Les empreses estan facturant el

5% del que facturaven normalment”, diu Alcántara en declaracions a aquest mitjà, i alerta
del “drama social enorme que
s’aproxima i que l’Estat no està
veient”.
Deixant els expedients de
regulació temporal d’ocupació
(ERTOs) a banda, el president
d’Apartur recorda que les empreses sí que estan fent front al
pagament de la quota de la Seguretat Social dels treballadors
i a altres despeses que no podran
continuar assumint si la situació
del sector no millora. A més, admet que l’esperança de recuperar l’activitat a l’estiu –completament esvaïda pels rebrots de
coronavirus que van començar a
sorgir el mes de juliol– va suposar un sobrecost en molts casos.
“Algunes empreses van reincorporar personal a principis d’es-

tiu i al final no hi ha hagut temporada”, explica Alcántara.
DEIXAR DE VIURE DEL TURISME
“Drama” també és la paraula
que ha escollit el portaveu de
l’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), Daniel Pardo, per referir-se a la realitat actual del sector. Una situació donada, en part, per un
problema que l’entitat assenyala des de fa anys: la dependència
del turisme. “Aquest era el perill
del monocultiu turístic: és un
sector massa volàtil”, apunta
Pardo. Per això creu que “no té
sentit intentar tornar a l’escenari
anterior, és impossible i no és
desitjable”, i que “un rescat del
turisme seria llençar els diners”.
La comissionada de Promoció de l’ocupació i polítiques
contra la precarietat de l’Ajun-

tament de Barcelona, Raquel
Gil, reconeix el “pes evident”
que té el turisme tant a la ciutat
com a tot l’Estat. “És un sector
que mou molta mà d’obra; per
això, en una situació com aquesta, hi ha molta gent afectada”,
afegeix. La solució? “Diversificar
l’economia”, diuen tant Pardo
com Gil, que assegura que això
ja estava damunt la taula abans
de la pandèmia. De fet, fins i tot
Alcántara comparteix en certa
manera aquesta anàlisi: “Com
més sectors potents tingui la
ciutat, millor”, afirma, però també recorda que “aquest canvi
no es pot fer en un any, requereix
una dècada”.
Tot i que, tal com diu Pardo,
“no hi ha fórmules màgiques”, sí
que hi ha mecanismes per
pal·liar els efectes de la crisi del
coronavirus. Des de l’Ajunta-

ment s’ha posat en marxa un pla
de xoc per a l’ocupació que inclou
ajudes a les empreses per mantenir els llocs de treball i per a la
contractació. Segons Gil, també
planteja oferir acompanyament
als treballadors afectats, ajudant-los a “certificar les seves capacitats, com ara l’experiència en
atenció al públic o el domini
d’idiomes”, per poder-los reorientar cap a altres sectors.
En paral·lel, el turisme a Barcelona –tot i estar pràcticament
aturat i sense certeses sobre el
seu futur immediat– no desapareixerà: “Tenim molta capacitat
de resiliència, hem sobreviscut a
tot”, diu, convençut, Alcántara.
Però, per a Gil, això no vol dir necessàriament tornar al model
que hi havia fins ara: “És un bon
moment per repensar el turisme
i fer-lo sostenible”, conclou.
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Els semàfors

Tribuna

Un rumb per a Barcelona
per Elisenda Alamany (ERC Barcelona)

Han passat tres mesos des que es va ber donar respostes personalitzades a
Ras i curt: aquest és el govern de les
acabar l’estat d’alarma i mig any des una societat cada vegada més comple- bones intencions, però no és un govern
que el coronavirus va impactar amb xa i de poder adaptar l’agenda de po- ambiciós o que sàpiga executar els seus
força a Barcelona. La ciutat ha canviat lítiques públiques a una realitat cada propòsits amb eficiència i celeritat per
molt durant aquests mesos i segura- vegada més canviant. La responsabili- obtenir solucions. Per això, cal superar
ment els reptes que estaven pendents tat de les institucions hauria de ser ga- l’etapa de les grans proclames i les boabans de la pandèmia s’han accelerat rantir una gestió de la crisi de la pan- nes intencions per passar a la realitat.
encara més.
dèmia diferent de com ho vam fer
Des de fa força anys, Barcelona es
L’escenari actual que ens deixa la després de la crisi del 2008. No només ressent de la falta de projecte. D’un hocrisi del coronavirus és una ciutat amb amb més recursos, sinó amb canvis es- ritzó que costa de veure, d’un sentit que
una fractura social important on es re- tructurals que passen, per exemple, per orienti el rumb del dia a dia del govern
quereix actuar contra les desigualtats, afrontar un canvi en el model de mo- de la nostra ciutat. Especialment després
posar-hi recursos, descentralitzar de- bilitat de Barcelona amb propostes de la pandèmia, la gent ja no es conforcisions a cada districte i personalitzar sòlides i solvents que connectin amb l’à- ma amb persones noves a la institució,
les respostes des de la institució. Posar rea metropolitana i el conjunt de país pel simple fet de ser noves, sinó que deeines i accelerar processos que ens superant els pedaços o ocurrències mana persones que sàpiguen donar
permetin capgirar situacions de vul- del govern municipal actual; per un pla resposta a les seves demandes i necesnerabilitat, així com evitar que aques- de seguretat i convivència amb mesu- sitats. Que vagin més enllà de les bones
ta fractura creixi i deixem
intencions, de fer-se les premilers de barcelonins i barguntes correctes o de les acBarcelona es ressent de la falta de
celonines a la deriva.
cions simbòliques.
També urgeix posar en
Barcelona demana arropràctica polítiques d’impuls projecte: cal superar l’etapa de les grans mangar-se per treballar de la
econòmic que revitalitzin i
mà d’altres institucions, per
proclames per passar a la realitat
rellancin l’economia barceoferir respostes efectives a
lonina. No ens podem perqüestions com l’accés a l’hametre que el petit comerç, els autònoms res i eines del segle XXI; o encarar de bitatge, el model turístic, la mobilitat, la
i les empreses locals encarin tantes di- forma global, amb actors públics i pri- seguretat, l’economia, el comerç, etc.
ficultats durant aquesta crisi. En altres vats, el problema de l’habitatge.
L’escenari post-Covid dibuixa un
moments, a Esquerra Republicana
Malauradament, el que hem vist panorama complex de governar i hauhem parlat de la importància de la di- durant aquests mesos en el govern de rem de gestionar els efectes d’una nova
gitalització i de propostes que hem la ciutat ha estat confusió en els inte- crisi quan encara arrossegàvem els
acompanyat des de la institució per ressos de la ciutat i poca claredat en la impactes sense resposta de la crisi de fa
adaptar el comerç a les noves necessi- prioritat de les accions a desenvolupar una dècada. Les ciutats hauran de ser
tats. També hem treballat sobre el (recordem recursos innecessaris abo- capaces de definir estratègies que dorepte de trobar un equilibri en l’àmbit cats a concerts als terrats que no van nin respostes integrals als reptes que
del turisme entre un evident sector es- fer-se o campanyes de publicitat qües- planteja la nova realitat. I es farà més
tratègic de la ciutat i del país amb una tionables), rectificacions constants (en necessari que mai oferir noves resciutat on es pugui viure. Avui, per ex- l’àmbit de mobilitat i espai públic), poca postes, innovar en les formes de goemple, ja veiem la reconversió de molts transparència (rebuig d’una auditoria vernança i disposar d’un lideratge inshabitatges d’ús turístic a mans de fa- política de contractacions durant l’es- titucional que, els darrers anys, Barcemílies barcelonines i celebrem que tiri tat d’emergència), un govern dividit en lona no ha tingut. En aquest sentit, serà
endavant la nostra proposta per regu- qüestions estratègiques com en les imprescindible governar més en xarxa
lar aquest sector a Barcelona.
polítiques d’habitatge i una ciutat que des d’un fort lideratge institucional i
Especialment després de la pandè- no tenia qui la defensava (recordem la allunyar-nos dels plantejaments d’omia el que ens demanarà la ciutadania subhasta de locals del Front Marítim currències, tancats, i curts de mires que
serà la capacitat de gestionar bé, de sa- per part de l’Estat).
hem vist fins ara.

AV Independentistes

L’Associació de Veïns Independentistes
de les Corts va organitzar dissabte un
acte per reivindicar el canvi de nom del
carrer Jiménez i Iglesias pel de la Font
dels Ocellets. Diuen que el nom actual
està relacionat amb “l’aviació franquista”.
pàgina 8

Anna Ramon

La presidenta de l’Associació de Veïns
Camp Nou ha estat proposada per rebre
la Medalla d’Honor de la ciutat. Ramon
és veïna del carrer Benavent i ha format
part de moltes reivindicacions per millorar la Maternitat i Sant Ramon.
pàgina 8

Joventut

L’equip d’Alfred Benages va guanyar la
21a edició del Torneig Pepa Soler, que
es va jugar el cap de setmana passat
sense públic al Pavelló de l’Illa. El Joventut comença a demostrar que està
llest per tornar a jugar a Copa Catalunya.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@jonathanmartinz
Disuelven el Parlament
para destituir a Puigdemont. Puigdemont
gana y vetan su investidura. Encierran
a Turull e impiden su investidura. Prohíben a Sànchez que acuda a su investidura. Torra es investido y lo inhabilitan. No es el “problema catalán”. Es
el problema español.

@jmangues
L’Audiència Nacional
ha absolt TOTS els acusats del cas Bankia, Rodrigo Rato i 33 persones més. Diuen
que no hi ha indicis de delicte. En
canvi, ahir el mateix poder judicial inhabilitava un president electe per una
pancarta. Fa vergonya anomenar-ho
‘justícia’.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Dipòsit Legal: B 33380-2010

@manugonzalezmar
Soy castellanoparlante y estoy mil por mil de
acuerdo con Tortell Poltrona. Renegar de la lengua de cualquier lugar te convierte en un inadaptado. No insulta a la gente que habla
castellano, constata que se respete a la
gente que se expresa en el idioma de
Catalunya.

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@BelOlid
He anat a comprar un
jerseiet talla tres mesos. El dependent m’ha
preguntat, d’esma: “De nen o de
nena?”. “És igual, de persona”, li he
dit. Se li ha il·luminat la cara: “Ai, que
bé”. M’ha ensenyat els d’unicorns. No
n’hi havia de la talla que buscava.
Llàstima! Hi tornaré.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Safata d’entrada
Les millors

perles

IVA mortal

Un espoli inexistent

per Maribel Estrada

per Antoni Moliné

n repartidor de pizzes estatunidenc de 89 anys ha rebut una
propina de 12.000 dòlars de part d’uns clients habituals. Les
imatges de l’home emocionat per aquest gest han commogut la xarxa, però, per sort, també hi ha hagut veus crítiques amb els
Estats Units, un país on un ancià ha de repartir pizzes per sobreviure.

U

l ja exdiputat argentí Juan Emilio Ameri ha estat expulsat
del Congrés després que, durant una sessió telemàtica, fes
petons als pits de la seva parella davant de la càmera.
Ameri ha demanat perdó i ha dit que només volia saber “com estaven les pròtesis” que s’havia posat la dona feia deu dies.

E

o, “introduir patates congelades a l’anus no alleugereix les hemorroides”. Aquest titular del mitjà Los Replicantes ha causat
molta mofa a les xarxes socials però, segons sembla, és un remei que s’ha posat de moda a internet i sobre el qual els metges han
hagut d’alertar que no funciona i és perjudicial per a la salut.

N

na noia entra sense mascareta a una oficina de correus i,
quan un treballador li ho recrimina, ella es treu els pantalons i la roba interior i es posa com a mascareta el tanga que duia. Són les imatges sorprenents que han captat les
càmeres de seguretat d’aquest local de Kiev, Ucraïna.

U

na carta urgent que arriba amb 15 anys de retard. Li ha passat
a l’Ajuntament dels Guiamets, al Priorat, amb una carta de la
Generalitat. El consistori ha explicat a Twitter que es tractava
d’una invitació als actes de la Diada de 2005 i que anava signada per
Pasqual Maragall i Ernest Benach, aleshores president del Parlament.

U

El + llegit
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1

El Joventut tornarà a Copa
Catalunya el 18 d’octubre

2

Les Corts viu l’arrencada
del curs escolar més complicat

3

Arrencada de lliga imminent
per als dos sèniors del Polo

4

Les Corts és el districte
amb menys positius per coronavirus

5

Els usuaris de motos compartides
no tenen més accidents

Los centros de peluquerías y estética españoles están tocados de
muerte. Durante el 2012, y en
plena crisis económica, el IVA
de las peluquerías pasó del 8 al
21% de manera, nos dijeron,
temporal. A causa de ello, cientos de peluquerías cerraron dejando de cotizar y contribuir.
Ahora, con la COVID, la cosa va
a peor. Es apremiante una reducción urgente de este IVA, puesto que miles de centros se hallan bajo riesgo de cierre
inminente. Como empresaria,
me pregunto: ¿no sería mejor la
disminución de este IVA que no
la pérdida de miles de lugares de
trabajo? Muchos empleados y
autónomos se están encontrando sin labor engrosando las
listas del desempleo. Entonces,
¿qué es peor, bajar un IVA o pagar un paro a miles de peluqueros? A causa de ello, y por las redes, hemos creado el grupo
Creer en Nosotros, que está trabajando para la reducción de
este IVA. ¿Quién más se apunta?

La idea que des de l’Aragó i l’estat espanyol han intentat fer
creure a l’opinió pública que les
obres d’art custodiades al Museu
de Lleida, i posteriorment obligades a retornar al monestir de
Sixena, eren fruit d’un espoli (o
robatori) sembla que ha quallat,
com sempre que es tracta de desprestigiar Catalunya. Ni de bon
tros és veritat. Tot seguit, de forma sintetitzada, explico què va
succeir en realitat:
El 10 d’abril de 1972, la comunitat de religioses Santjoanistes de Sixena, prèvia autorització del Bisbe de Lleida, decideixen traslladar-se, definitivament, al convent de Barcelona i
després a la seu conventual de
Valldoreix (Sant Cugat del Vallès). La Comunitat vengué, entre 1983 i 1992, la totalitat del patrimoni artístic a la Generalitat,
operació que es va realitzar mitjançant la mare priora de Valldoreix, alhora la federal de l’ordre, que comptà amb el vistiplau
dels prelats de Lleida, Barcelona i del Vaticà.
El 21 d’abril de 1983, la Generalitat adquirí quaranta-quatre peces per un valor de deu mi-

lions de pessetes. Una segona
venda es formalitzà el 17 de desembre de 1992, comprenent
un lot de dotze objectes per un
muntant de vint-i-cinc milions
de pessetes. Aquell mateix dia, es
pactà l’opció de compra de quaranta-una peces més; el seu valor: catorze milions vuit-centes
cinquanta-cinc mil pessetes.
Aquesta darrera venda a nom del
Museu d’Art de Catalunya.
Feu la suma i arribareu a
concloure que la comunitat de
Santjoanistes es va endur una picossada, en aquell temps, més
que important.
Com a cloenda, unes preguntes em venen al cap: Si aquestes compres haguessin estat realitzades per qualsevol altra comunitat, el jutjat, encarregat del
cas, hauria donat ordre de retorn
amb la intervenció de la Guàrdia
Civil? Que cadascú en faci la
seva pròpia lectura. Una altra: la
Generalitat ha fet tot el possible
per deixar incòlume l’honestedat
de Catalunya? Tinc la sensació
que tothom ha callat. Llavors, el
repetit espoli on és?
Cada vegada estic més fastiguejat de la política i els polítics.

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

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#Inhabilitat

@Cel_Mu: Si Quim Torra era el president
efectiu i Carles Puigdemont era el president simbòlic, ara Pere Aragonès exactament què és?

#UnaAltraTardorCalenta?

@Mord_oh: M’imagino un granger acumulant durant mesos els caps dels porcs que va
sacrificant, la família preguntant-li per què i
ell responent “per quan inhabilitin en Torra”.

#ElsImpostosDeTrump

@xescoreverter: NYT aconsegueix 20 anys
de declaracions d’impostos de Trump. Només va pagar 750$ d’impostos federals el
2016 i 2017. Durant 10 anys no en va pagar.
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Escoles | L’Ítaca, refugi climàtic

L’escola Ítaca ha estat una de les escollides per convertir-se en el que
el consistori anomena refugi climàtic, que consisteix a adaptar el centre perquè tingui les instal·lacions adequades per combatre la calor.
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Denuncien que el Districte
posa traves a la Festa Major
» Les entitats afirmen que s’està fent que la festa sigui “impossible”
» Des del Districte diuen que si es respecten els protocols es podrà fer

CELEBRACIÓ4Les entitats organitzadores de la Festa Major de
les Corts han denunciat que enguany el Districte “vol fer impossible” la seva celebració “posant tota mena de traves logístiques i econòmiques”.
Les vuit entitats encarregades
de la celebració asseguren que el
Districte actua “de manera parcial, poc transparent i retorçant
la normativa amb mesures que
són inassolibles per les festes populars”. És per això que denuncien que el govern municipal
els posa “traves administratives, econòmiques, dilata els
temps i no fa la seva feina per
una total deixadesa de funcions
i falta de professionalitat”.
Tot i les complicacions per a
les festes majors que suposa la
pandèmia, els organitzadors de la
Festa Major reivindiquen que
“les festes populars són segures”
i lloen “la feina dels veïns i les veïnes que l’han fet i la fan possible

Anna Ramon, de l’AV Camp
Nou, rebrà la Medalla d’Honor

RECONEIXEMENT4La presidenta de l’Associació de Veïns
Camp Nou, Anna Ramon, ha estat proposada pel Districte per
rebre la Medalla d’Honor de la
ciutat. Ramon viu al carrer Benavent des que va néixer.
Ramon, que és la presidenta
de l’entitat des del 2006 i fa 35
anys que en forma part, s’ha caracteritzat sempre per una gran
implicació en les reivindicacions
veïnals per aconseguir un barri
millor. En declaracions a Línia
Les Corts afirma que quan li van
comunicar la notícia la va rebre
amb “molta il·lusió” i afegeix

que el carrer Benavent, la Maternitat i Sant Ramon i les Corts
són la seva vida. “Gaudeixo del
barri, dels veïns i em faig meus
els seus problemes”, relata.
Preguntada sobre quin creu
que és el repte més important
que té el barri, Ramon ho té clar
i assegura que és la residència de
gent gran que s’ha de fer al carrer Benavent. “Fa gairebé 25
anys que la demanem i seguim
esperant. A les Corts hi ha molta gent gran i és molt necessària.
Amb això tinc una espina clavada i si l’aconseguim ja em
podria retirar”, conclou.

Una imatge d’una edició anterior de la Festa Major. Foto: Joan Andreu Ramis

any rere any per molt que es
trobin amb administracions com
la d’aquest barri”.
“RESPECTAR ELS PROTOCOLS”
Des del Districte, per la seva
banda, deixen clar que a l’Audiència Pública del 22 de setembre, i també a principis de
mes, ja es va explicar a totes les
entitats del barri que aquest any
hi hauria restriccions a causa de
la pandèmia. “Estem en un any

excepcional i cal seguir el protocol que marca el Procicat, que
vol dir reserves prèvies, control
d’aforament, que no es poden fer
actes a qualsevol espai...”, remarquen des del Districte.
Precisament, sobre l’Audiència Pública, les entitats acusen el regidor Joan Ramon Riera de “no buscar solucions conjuntes per poder gaudir d’una
festa segura i menystenir la feina dels veïns i les veïnes”.

Anna Ramon és la presidenta de l’AV Camp Nou des del 2006. Foto cedida

“És un nom franquista”

Un moment de l’acte de dissabte passat. Foto: AV Independentistes

REIVINDICACIÓ4L’Associació
de Veïns Independentistes de
les Corts va organitzar dissabte passat un acte reivindicatiu
als Jardins de la Font dels Ocellets, a Pedralbes, per reclamar
el canvi de nom del carrer Jiménez i Iglesias. Des d’aquesta
entitat veïnal recorden que és
un nom “relacionat amb l’aviació militar espanyola i franquista” i proposen com a alternativa el nom de carrer de la
Font dels Ocellets.

L’acte va consistir en una
jornada cultural amb diferents
activitats. Va arrencar amb l’ac-

L’AV Independentistes
de les Corts demana el
canvi de nom del carrer
Jiménez i Iglesias
tuació de la coral Quòrum i tot
seguit la Comissió Llengua Les

Corts va presentar el seu projecte. Al cap d’una estona es va
fer la petició del canvi de nom
del carrer, que va deixar pas a
la lectura de diferents poemes
i a la presentació d’una campanya per rebutjar els insults
masclistes.
La jornada va tenir un moment polèmic quan la Guàrdia
Urbana va fer actes de presència per les queixes d’un veí per
l’acte. Tot i això, l’acte va continuar sense més problemes.

Una Festa Major atípica

Barris al dia
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» El districte de les Corts celebra la seva festa del 8 al 12 d’octubre en una edició de petit format
» Alguns actes es podran seguir en directe per ‘streaming’ i als altres caldrà tenir reserva prèvia

CELEBRACIÓ4Si una cosa
defineix les festes arreu de la ciutat és l’esperit de germanor, de trobada amb veïns i veïnes, de compartir àpats, balls, música i disbauxa. Enguany tot això queda
lluny de ser una realitat. La crisi de
la covid-19 ha marcat l’esdevenir
d’aquest 2020, modificant i afectant tota l’activitat social, educativa, cultural, política i econòmica
del país. També la cultura popular
i les festes majors, moltes de les
quals s’han vist suspeses arreu del
territori. Però des del Districte de
les Corts no s’ha volgut renunciar
a la festa “major” (encara que sigui
en minúscules) i, per això, s’ha readaptat per complir amb els protocols sanitaris vigents. El resultat
és una proposta amb una programació reduïda, comprimida
en cinc dies i pensada per evitar
les aglomeracions, amb controls
d’aforament i reserva prèvia, escenaris alternatius amb espais de
fàcil control d’accés, i alguns actes
que es podran gaudir des del
sofà de casa.
Amb l’esperança i a l’espera
que la situació millorés, el Districte
ha estat treballant en la programació fins a última hora i, per això,

A l’esquerra, el cartell de la Festa Major d’enguany i, a la dreta, els guardons de Cortsenc i Cortsenca d’Honor que s’entregaran durant la festa. Fotos: Districte

moltes de les associacions, entitats
i comissions que tradicionalment
formen part fonamental de la festa, han decidit no participar-hi
enguany. Tot i això, el Districte emprèn el repte, des de l’endemà de
la festa, de començar a treballar
amb totes les associacions de
cara a la Festa Major de 2021, repensant-la a l’espera de poder
recuperar l’esperit tradicional
d’omplir carrers i places, en estreta
col·laboració amb la xarxa associativa del territori.

PREGÓ DE ‘CAPA BLANCA’
Des del Districte s’ha volgut comptar amb un pregoner i una pregonera que van participar de forma molt activa en la lluita contra
la pandèmia a la ciutat i a les
Corts. La Festa Major de les Corts
la inauguraran la Maria PérezHervada, directora del Centre d’Atenció Primària Montnegre, i l’Enrique Aranda, director de l’Hotel
Melià Barcelona Sarrià, com a pregoners. Tots dos, juntament amb
els seus equips, van ser protagonistes durant el confinament per
haver liderat un dels hotels salut
de Barcelona, ubicat a l’Hotel Melià Sarrià, i demostrar com el dis-

tricte, la ciutat i la ciutadania va
respondre de forma ràpida a una
situació d’emergència com la que
es vivia.

CORTSENC/A D’HONOR
Un dels actes institucionals més
especials de cada festa major és
l’homenatge a les entitats del districte que celebren alguna efemèride i el reconeixement per la
seva constància i perseverança.

L’autor del cartell

d’enguany és Rubén
Lucas García

Enguany l’acte se celebrarà al jardí del centre cívic Can Deu, amb
reserva prèvia i aforament limitat,
i les entitats guardonades són
l’associació Lluita Contra la Mortalitat Infantil i Protecció a la Infància, que celebra el seu centenari; l’associació Veterans de Catalunya, que celebren cinquanta
anys, i l’associació Aula d'Extensió
Universitària per a la gent gran de

Les Corts – Oest, que enguany en
fa vint-i-cinc.
D’altra banda, el mateix dia se
celebrarà la proclamació del Cortsenc i la Cortsenca d’Honor, un
reconeixement amb el qual es
distingeix les persones que han
destacat per la seva actuació
desinteressada en benefici dels
barris del districte de les Corts.
Enguany el Districte ha optat
per un format participatiu, on el
veïnat del districte, a través del
web del quinzenal Línia Les Corts,
ha participat en una votació popular per triar-ne les persones
guardonades.

COMERÇ I MÚSICA
Un altre dels actes recurrents
durant les festes són les activitats
de comerç, que enguany sortiran
al carrer seguint totes les mesures de seguretat. Pel que fa a la
música que sempre acompanya
a la festa major, enguany es podrà gaudir del concert de la Jove
Orquestra Simfònica de les Corts,
de la Banda Pare Manyanet i de
la Banda Municipal, i del clàssic
concert líric de festa major a l’Auditori AXA. La festa es donarà per
finalitzada amb el tradicional

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

castell de focs, que enguany es
podrà sentir, gaudir i veure des de
casa.
Mantenint el mateix esperit i
alegria que caracteritza aquesta
celebració bicentenària, enguany
toca viure una festa reduïda, repartida en diverses ubicacions del
districte, amb aforaments limitats, reserva prèvia d'entrades i
emissions en directe per streaming, i on l’objectiu principal és la
seguretat sanitària de tots i totes.
Consulta tota la programació a
ajuntament.barcelona.cat/lescorts.

COLOR I VIDA
Unes cames acolorides que passegen pel districte i ens marquen el camí a recórrer per l’any
vinent per tal de recuperar la Festa en majúscules. Així és el cartell
guanyador del concurs de cartells de la Festa Major de les
Corts 2020, obra de Rubén Lucas
García, que sota el pseudònim
“Alegria” va ser el cartell més
votat d’entre la vintena que s’hi
van presentar enguany. L’autor,
procedent de Múrcia, és dissenyador gràfic i creador i la seva
imatge representarà aquesta Festa Major tan peculiar.
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L’Ajuntament edita una guia
sobre la reactivació econòmica
CRISI4L’àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de
l’Ajuntament ha editat la guia
'Barcelona mai s'atura. Guia
pràctica de serveis', que té com
a objectiu fer públiques la cinquantena de mesures impulsades des del consistori per donar
suport al teixit empresarial, comercial i emprenedor de la ciutat en el context actual.
Així doncs, l’Ajuntament
ha especificat que distribuirà
més de 24.000 exemplars impresos de la guia, que s’estructura en cinc grans blocs, als
mercats i comerços de la ciutat,
especialment als eixos comercials de tots els districtes. Tam-

La guia es repartirà
als mercats i als
comerços, sobretot
als eixos comercials
bé es podrà consultar i descarregar per internet.

La campanya Compra a prop. Fem Barcelona segueix interpel·lant
les barcelonines i els barcelonins perquè consumeixin a les botigues
i espais de restauració dels seus barris i dels altres eixos comercials.

La taxa a les grans plataformes
digitals, a punt a finals d’any

ACN4El primer tinent d’alcaldia
de l’Ajuntament, Jaume Collboni, va anunciar el 15 de setembre que el consistori presentarà abans que acabi l’any
una nova taxa a grans plataformes digitals que fan la competència al petit i mitjà comerç de
la ciutat, molt afectat per la crisi generada pel coronavirus.
En la Comissió d’Economia
del consistori, Collboni va justificar la creació d’aquesta taxa
perquè aquestes plataformes estan “perjudicant de forma greu”
els comerços petits i mitjans de

la ciutat. Per això, l’Ajuntament
vol que els beneficis de la nova
taxa serveixin per afavorir la
conversió digital d’aquests establiments de la ciutat.
Durant la seva compareixença, Collboni va dir que estan
“molt preocupats” per les dades
econòmiques i la caiguda de visitants al centre. En aquest sentit, va recordar les mesures activades des del consistori els
darrers mesos per ajudar als
lloguers comercials, la digitalització o l’ampliació de terrasses
a la restauració, entre altres.

El comerç està patint la crisi causada per la pandèmia. Foto: Ajuntament

Per al tinent d’alcaldia Jaume Collboni, la guia és “una
porta d’entrada útil a tots els recursos i serveis” que el consistori ha posat a l’abast de treballadors, autònoms, pimes i empreses, “per donar-los suport
per formar-se, reorientar la
seva trajectòria professional,
donar un impuls al seu negoci

o donar forma a una idea innovadora i emprenedora”. Collboni també reivindica que durant aquests mesos l’Ajuntament ha treballat “enfocant tots
els recursos per minimitzar els
efectes de la crisi i afavorir la reactivació de la ciutat per preservar els llocs de treball, que és
la màxima prioritat”.

Collboni, en una imatge d’arxiu. Foto: Jordi Bataller/ACN
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Handbol | El Manyanet rep la visita del Sant Vicenç

L’handbol torna al Pavelló de l’Illa aquest cap de setmana. Dissabte, l’Handbol
Manyanet es posarà en marxa aquest dissabte a la tarda rebent la visita del
Sant Vicenç. El primer viatge de l’equip serà a Sant Antoni de Vilamajor.

El campió continental de futbol
sala es coronarà al districte
Pau Arriaga
MATERNITAT I SANT RAMON
Entre el divendres i el diumenge
de la setmana que ve, tots els fanàtics del futbol sala tindran la
vista posada en el que passi a les
Corts. I és que el Palau Blaugrana serà l’escenari de la Final
Four de la Champions League, la
màxima competició continental,
que decidirà el millor del curs
2019-20... quan la temporada
2020-21 ja estarà en marxa.
La competició planteja un
doble enfrontament entre dos
equips de la lliga espanyola i dos
conjunts de la Superlliga russa.
Qui donarà el tret de sortida a la
Final Four serà ElPozo de Múrcia, que jugarà el 9 d’octubre a les
quatre de la tarda contra el Tyumen, campió de la seva lliga el
curs anterior.
Cinc hores més tard, a partir
de les nou de la nit, el Barça d’Andreu Plaza afrontarà la seva semifinal contra el KPRF, vigent

El Palau Blaugrana acollirà tots els partits de la Champions. Foto: Arxiu

campió del seu país. Els barcelonistes són l’equip que té més
pressió en aquesta Champions, ja
que només guanyant-la obtindrien el bitllet per a la d’aquest
curs 2020-21, ja que no ho va
aconseguir via lliga després de
perdre en els quarts de final del
play-off disputat el passat mes de
juny contra el Levante.
Dos dies després de la disputa
de les semifinals, l’11 d’octubre es
jugaran el partit pel tercer i quart

lloc (a les quatre de la tarda) i el
matx que coronarà el campió (a
partir de les vuit del vespre).
Tots els enfrontaments es jugaran a porta tancada, tot i que
es podran veure en obert a BarçaTV. El conjunt blaugrana és l’únic dels quatre que pot presumir
d’haver alçat el títol (el 2012 i el
2014), ja que ElPozo té el subcampionat del 2008 com a millor
resultat i els dos russos són debutants en la competició.

El Joventut s’emporta
el 21è Torneig Pepa Soler

El torneig de bàsquet
Pepa Soler es queda a les
Corts. El Joventut va
guanyar la 21a edició del campionat d’homenatge després de
derrotar el Bàsquet Draft Gramenet (també de Copa Catalunya,
tot i que en la primera fase de la
lliga els equips no es veuran les cares) en un partit que va necessitar dues pròrrogues per resoldre’s
a favor de les cortsenques.

Les d’Alfred Benages van superar el Barça B en la semifinal de
dissabte passat i van haver de
mostrar la seva millor versió
l’endemà per derrotar el conjunt de Santa Coloma, que havia
eliminat el Sant Adrià B.
Per culpa de la pandèmia,
els quatre partits del torneig es
van jugar sense públic. El Pavelló de l’Illa va ser l’escenari de tots
els enfrontaments.

El sènior femení del Polo,
en quarantena de 10 dies

Tres partits saldats amb
dos empats i un triomf. El
saldo provisional dels sèniors del Polo després de les
primeres jornades de lliga és
positiu, encara que des del cap de
setmana passat, el femení està 10
dies de quarantena després que
algunes jugadores haguessin estat en contacte amb un positiu
aliè a l’equip.
Els de Roger Pallarols, doncs,
van debutar amb un triomf clar

(2-6) al camp del CD Terrassa i
diumenge passat van empatar
sense gols contra l’Atlètic. Els
pròxims reptes seran aquest dissabte al Pau Negre contra el
Barça i el dissabte 10 a l’Eduardo Dualde contra l’Egara.
El partit de la tercera jornada del femení, doncs, queda ajornat, de manera que la pròxima
data marcada en el calendari és
el 10 d’octubre, quan visitaran el
camp de l’Egara.
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| Genshin Impact
Un joc de rol, aventura i exploració en tres dimensions: així és Genshin Impact, de l’estudi xinès miHoYo. Disponible per a smartphones iPhone i Android, així com per a PC i PS4.

Famosos

No t’ho perdis

Jaume Mateu i Bullich (Barcelona, 1955) es posa
a la pell del pallasso Tortell Poltrona des de fa
més de quaranta anys. A l’inici de la seva carrera, va treballar amb artistes de la talla del pallasso Charlie Rivel, de Joan Miró o de Joan Brossa i, amb el temps, es va anar convertint en el clown
català per excel·lència. És fundador i director del Centre de
Recerca de les Arts del Circ (CRAC) i impulsor de l’ONG Pallassos Sense Fronteres. Aquest any, ha estat el pregoner de
les festes de la Mercè de Barcelona i el seu discurs no ha deixat ningú indiferent. Tortell Poltrona va començar el pregó
llegint una carta de Jordi Cuixart, va denunciar la situació
dels presos polítics catalans i va defensar la llengua catalana, titllant d’inadaptats els qui la rebutgen. Aquesta consideració li ha costat moltes crítiques i, fins i tot, una denúncia
a l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona per part
d’Impulso Ciudadano, una entitat vinculada a Ciutadans. Tot
i això, el seu pregó també ha estat molt aplaudit.

Feminista havies de ser
La periodista i escriptora Natza Farré és la comissària de
‘Feminista havies de ser’, una exposició creativa i sorprenent que reivindica la necessitat del feminisme tot assenyalant les diferents formes de masclisme amb què conviuen les dones del segle XXI. La mostra, que es va
instal·lar al Palau Robert de Barcelona el passat dia 23 i s’hi
estarà fins al 29 de novembre, posa de manifest discriminacions com la bretxa salarial, l’escassa presència femenina en llocs de lideratge, l’assetjament sexual o la manca
de polítiques de conciliació laboral i familiar, entre d’altres.

Llibres

?

T O R T E L L

QUI ÉS

...

Està en actiu des de fa més de quaranta anys

Ha estat el pregoner de la Mercè 2020

QUÈ HA FET

L’entitat Impulso Ciudadano l’ha denunciat pel seu pregó

...

A LES XARXES

Teatre

P O L T R O N A

Ser un dels grans pallassos catalans

ÉS FAMÓS PER

?

La fitxa

Divisió

La seva defensa del català ha rebut aplaudiments i crítiques

Música

Pelis i sèries

El partit més llarg
Adrià Soldevila

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

On tot comença
Cèlia Vila

Falling
Viggo Mortensen

El periodista Adrià Soldevila, un dels
que va destapar el cas ‘Barçagate’, acaba
de publicar El partit més llarg, un llibre que
s’endinsa als despatxos i al vestuari del
club en un dia clau: l’1 d’octubre de
2017. Per què finalment el Barça va decidir jugar el partit, encara que fos a porta tancada? Qui hi estava a favor i qui en
contra? Quines pressions hi va haver?

Dues parelles d’amics de tota la vida queden per fer un escape room al barri
d’Hostafrancs, on recentment s’ha trobat
el cadàver d’un home esquarterat en un
contenidor... L’exitosa comèdia Escape
Room, de Joel Joan i Hèctor Claramunt,
torna aquesta tardor per fer riure un públic amb ganes de teatre i diversió.
Al teatre Condal de Barcelona.

La cantautora moianesa Cèlia Vila ha publicat aquest setembre el seu segon EP,
On tot comença, de la mà del segell Cases de la Música. Les sis cançons que integren el seu nou treball discogràfic
mantenen una cronologia concreta i tenen la dolçor com a denominador comú.
Aquest EP ha vist la llum gràcies al suport
dels mecenes de la plataforma Verkami.

Viggo Mortensen ha debutat com a director de cinema amb Falling, on ell
mateix interpreta el personatge de John
Petersen, que viu amb el seu xicot Eric
(Terry Chen) i la filla adoptiva de tots dos
al sud de Califòrnia. A més, Mortensen
acaba de recollir el Premi Donostia 2020
al Festival de Sant Sebastià, en reconeixement als seus 35 anys de carrera.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Revifar les ganes d’anar a l’escola
i INFÀNCIA

esprés de sis mesos sense anar a classe, la d’aquest mes
de setembre era la tornada a l’escola més esperada. A
mesura que han anat passant els dies, però, és probable
que molts nens hagin començat a enyorar l’escola d’abans. Ja
sabem que la fórmula “mans, distància, mascareta” és clau per
evitar contagis de coronavirus, però costa combinar-la amb la
diversió i el joc amb els companys a l’hora del pati. Tot i això, hi
ha maneres de mantenir viva la motivació dels més petits de
la casa per anar al col·legi en temps de pandèmia.
En primer lloc, cal adaptar l’explicació de la situació a l’edat
dels infants, però fer-ho sempre amb transparència. El més
important és que els pares no transmetin excés de preocupació o ansietat als fills. Segons ha dit la psicòloga Alba Alfageme en declaracions a RAC1, s’ha d’inculcar prudència (han de
saber quins perills hi ha i com evitar-los), però no pas por.
També va bé recordar, com a mínim de tant en tant, que es
tracta d’una situació temporal. I, en tot moment, s’ha de parlar en positiu de l’escola, assenyalant tots els beneficis que
aporta (aprenentatge, socialització...) i no només els riscos.

D

Les claus
TRANSPARÈNCIA
NO A LA POR
ÉS TEMPORAL
EN POSITIU

S’ha d’explicar la situació als més petits
de forma clara, adaptant el discurs a la seva edat
Cal fomentar la prudència, explicar els perills que hi ha
i com evitar-los, però en cap cas transmetre por o ansietat
És recomanable recordar a la canalla, com a mínim
de tant en tant, que es tracta d’una situació temporal
És molt important continuar parlant de l’escola en positiu,
assenyalant els beneficis que aporta i no només els riscos
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