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“Fa poc vaig haver d’anar a la po-
licia perquè el meu ex havia difós
fotos i vídeos meus de caràcter se-
xual per WhatsApp”. “El meu
antic cap se m’insinuava per mis-
satges privats cada cop que pu-
blicava una foto a Instagram”.
“Els amics del meu ex li pregun-
taven per què em deixava penjar
fotos sense samarreta”. “He rebut
moltíssimes fotopolles de des-
coneguts”. “Després de deixar-
me, el meu primer nòvio em va
posar en un grup de WhatsApp
amb els seus amics i tots em van
començar a dir que era una gua-
rra i una zorra”. “Durant una
època, publicava fotos eròtiques
a les xarxes i el noi amb qui sor-
tia em va exigir que deixés de fer-
ho perquè només ell podia veure
el meu cos”.

Tot això són testimonis reals
de dones que, des de l’anonimat,
han volgut explicar a aquest mit-
jà com les xarxes socials han es-
tat una arma més del masclisme
per exercir la seva violència. I, ma-
lauradament, no són casos ex-
cepcionals: un 15% de les barce-
lonines afirmen haver patit cibe-
rassetjament en algun moment de
la seva vida, segons l’última en-
questa sobre violència masclista
de la Generalitat. Aquesta és la xi-
fra que cita la tinenta d’alcaldia de
Feminismes de l’Ajuntament,
Laura Pérez, per entendre l’a-
bast d’una xacra que s’ha accen-
tuat durant la pandèmia. 

“Amb el confinament hem
passat més temps que mai a les
xarxes, que no són un espai lliu-
re de violència masclista ni un
lloc segur per a les dones”, apun-
ta Pérez. Rere la pantalla i sovint
escudats en perfils falsos, els as-
setjadors se senten encara més

impunes en el món digital. “Com
que la impunitat és brutal, es
veuen molt forts per seguir as-
setjant”, assegura la periodista
Isabel Muntané, sòcia fundado-
ra de la cooperativa Almena Fe-
minista i directora del màster de
Gènere i Comunicació de la UAB.

Muntané sap què és ser el
blanc d’insults i amenaces a tra-
vés de les xarxes: “Totes les fe-
ministes que ens posicionem pú-
blicament en rebem”. “La inten-
ció és que callem, que sortim de
l’espai públic i que deixem de
compartir el nostre discurs”, afe-
geix, i per això ella sempre que rep
una agressió d’aquest tipus la de-
nuncia a Twitter. En aquest sen-
tit, Pérez lamenta que, més enllà
de la impunitat legal, també hi
hagi “impunitat social”. “S’han
normalitzat les dinàmiques mas-
clistes a les xarxes. Sembla que
una dona per tenir Twitter, per

exemple, ja hagi de rebre insults
masclistes”, afegeix.

CAMPANYES INSTITUCIONALS
L’Ajuntament ha volgut que el
masclisme en l’entorn digital fos
el tema central dels actes del 25
de novembre, el Dia Internacio-
nal per a l’Eliminació de la Vio-
lència vers les Dones. Així, la
quinzena edició del Premi 25N ha
portat com a lema ‘Block the
troll: estratègies feministes a les
xarxes’ i les guanyadores han
estat les entitats Donestech i
Alia amb el projecte ‘A la xarxa
lliures i segures’. 

La proposta guardonada vol
crear una “campanya gràfica cre-
ativa, clara, directa i útil, amb gifs
que es difonen a través de diver-
sos suports en línia”, expliquen
des del consistori. De fet, aquest
ha estat també l’esperit de la
campanya impulsada per l’A-

juntament, que ha rebut crítiques
d’alguns sectors del feminisme
que l’han considerat “frívola”.
Davant d’aquests retrets, Pérez
matisa que es tracta “d’una cam-
panya molt específica, orientada
sobretot a les joves, que són les
que pateixen especialment la
violència masclista a les xarxes
socials”. També assegura que fi-
nalment el missatge “s’ha entès”
i que fins i tot “algunes persones
han rectificat”.

La institució que també s’ha
afegit a la visibilització i la de-
núncia de les “violències mas-
clistes digitals”, així les anome-
na, ha estat la Diputació de Bar-
celona. “Les ciberviolències, com
ara el control o l’assetjament a
través d’aplicacions i xarxes so-
cials o el sexpreading, han pres
rellevància en la situació de con-
finament”, diu el manifest insti-
tucional d’aquest 25N.

EL FEMINISME EN CADENA
Tot i que la pandèmia ha acabat
de convertir el món virtual en el
món real, el feminisme s’ha sabut
organitzar i adaptar a les cir-
cumstàncies per poder sortir al
carrer aquests dies. Diumenge 22
de novembre una cadena huma-
na es va estendre pels carrers de
la ciutat per denunciar les vio-
lències masclistes. L’acte va ser
convocat per Novembre Femi-
nista, un grup sorgit dins de l’es-
pai de Ca la Dona, i va aconseguir
aplegar unes 3.000 dones, segons
l’organització. 

“Ens volem vives i rebels” era
el missatge principal de la con-
centració, que es va fer en sis
trams de la Gran Via i l’Avingu-
da Meridiana. Perquè sí, les do-
nes encara han de reclamar que
les deixin viure a les acaballes del
2020, un any en què a Catalun-
ya hi ha hagut 12 feminicidis. 

Anna Utiel
BARCELONA

Masclisme rere la pantalla
» El 15% de les barcelonines ha patit ciberassetjament, segons la darrera enquesta de la Generalitat
» L’Ajuntament ha centrat la campanya d’aquest 25N en les violències masclistes a l’entorn digital

Aquest 25N, que va tenir una prèvia en forma de cadena humana, denuncia el ciberassetjament. Fotos: Pexels i Novembre Feminista
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La lupa

Com sempre hem dit, les immatriculacions de
l’Església han estat un procés ple d’irregula-
ritats i privilegis sense garanties ni seguretat
jurídica, en virtut del qual l’Església s’ha

apropiat de béns històrics i culturals dels pobles. Sen-
se informació pública, ni publicar edictes, ni informar
a les propietats confrontants, sense passar per les no-
taries, ni aportar cap document probatori: no els ha cal-
gut contracte, ni escriptura, ni acreditar-ne la titulari-
tat, ni fer cap expedient de domini, ni cap sentència ju-
dicial. Tampoc els ha calgut donar a conèixer les im-
matriculacions: ni als ciutadans, ni a les administracions,
ni als feligresos ni als parroquians. És una actuació clan-
destina feta pels bisbats amb nocturnitat i traïdoria que
provoca indefensió als afectats.

L’únic que ha necessitat l’Església per accedir a la
propietat és un autocertificat d’un bisbe en funcions
de notari (els bisbes van exercir de notaris del 1947
al 2015 per privilegis de la dictadura) que, com a part
interessada, certificava: “Aquest bé és de l’Església des
de temps immemorials”. Així van crear aquest des-
gavell, vulnerant la Constitució, l’Estat de dret, la de-
mocràcia, el dret europeu i els drets garantits per la
Convenció Europea de Drets Humans. Això ho va des-
tapar i denunciar Unió de Pagesos a principi del 2018

[vegeu La Terra núm. 467, pàgs. 16 i 17] i aquest ju-
liol ho va constatar la Generalitat dient: “L’Església
ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol de
propietat”.

DEFENSA DE LA HISTÒRIA I CULTURA PAGESES 
Unió de Pagesos no va dubtar a liderar la defensa de la
història i la cultura pageses i rurals. Els patrimonis im-
matriculats per l’Església són béns comuns, col·lectius
i comunitaris de cada poble, construïts i conservats pels
veïns amb el protagonisme total dels pagesos a través
dels seus propis mètodes d’autoorganització solidaris i
ancestrals, com el comú o la Universitat (assemblea dels
caps de casa), que actuaven com a poder popular. 

A més, durant segles i generacions, els veïns van ofe-
rir aportacions amb diners, treball o materials de cons-
trucció... En canvi, els bisbats no han construït mai cap
església, ni rectoria, ni cementiri, ni han participat en
la seva conservació, ni tan sols ho han pressupostat mai!
Això ho feia i ho ha fet sempre el poble i en els últims
anys també hi han ajudat ajuntaments i diputacions.

EL PECAT DE L’ESGLÉSIA
Els bisbats, com a entitats de dret privat, no poden re-
gistrar al seu nom, ni a la seva seu central ni al seu CIF,

béns que són comuns, col·lectius i comunitaris dels po-
bles. Això és un robatori, una usurpació i una apropiació
indeguda. Aquesta no és una lluita confessional o an-
ticlerical contra l’Església, sinó un debat jurídic, pa-
trimonial i democràtic contra la jerarquia de l’Esglé-
sia, que ha pecat d’avarícia.

MEMÒRIA I REPARACIÓ 
No podem oblidar els esforços dels nostres avant-
passats que, tant en temps de dificultats com de bo-
nes collites, van contribuir a crear solidàriament els
patrimonis històrics i culturals dels pobles. Per ex-
emple, amb la Llei de sindicats agrícoles del 1905, la
pagesia va construir més de 600 sindicats agrícoles
en només 30 anys, la majoria dels quals, per cert, van
ser confiscats per la dictadura.

Ara, en democràcia, els polítics han permès a l’Es-
glésia el robatori i la confiscació dels patrimonis dels
pobles, sense voluntat aparent d’esmenar-ho. Els
ajuntaments i els alcaldes tenen el deure de vetllar-
los. Des del sindicat hi continuem treballant: hem
signat un conveni amb Micropobles i hem de con-
tactar de nou amb l’Associació Catalana de Muni-
cipis per treballar i recuperar els patrimonis histò-
rics i culturals dels pobles.

per Joan Casajoana (Unió de Pagesos)

Al poble, el que és del poble

NLes millors
perles

Es contagia i les companyes de pis la volen fer fora. És Elena
Cañizares: fins al diumenge no n’havíem sentit a parlar i aviat

l’oblidarem, però aquests dies està en boca de tothom, també
dels mitjans. Periodisme amb fils de Twitter i converses privades.

Roben un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra a Sant Feliu de Guíxols. Ho ha avançat SER

Catalunya, que ha apuntat que el lladre només pot haver
estat un policia amb accés a la clau de la caixa forta.

Costa imaginar-se que l’expressió “suar tinta” pugui ser literal.
Però Rudy Giuliani, l’advocat de Donald Trump i exalcalde

de Nova York, ho ha fet possible. Fa uns dies, en una roda de
premsa, el tint dels cabells li va començar a regalimar per la cara.

El compte oficial del Papa Francesc fa likea la foto
pujada de to d’una model brasilera a Instagram. De

seguida, el Vaticà diu que està investigant què ha passat.
Ella afirma, contenta: “Almenys aniré al cel”.

LA FOTOper Anna Utiel Jordi Bataller / ACN
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Els semàfors

El CAP Les Corts ha aconseguit
durant tots els mesos de

pandèmia funcionar a bon ritme
i assumir el repte que ha

suposat el coronavirus en el seu
dia a dia. Des del centre

destaquen que ha estat clau
l’autogestió del CAP.

pàgina 8CAP Les Corts

Barcelona Comerç

El grup Novembre Feminista,
de l’entitat Ca la Dona, va

organitzar el 22 de novembre
una cadena humana a la ciutat

per protestar contra les
violències masclistes. Hi van
participar unes 3.000 dones,

segons l’organització.
pàgina 3Novembre Feminista

La Fundació Barcelona Comerç
ha unificat en un tots els

guardons que entrega en els
seus premis anuals per fer un

reconeixement a la tasca de tots
els comerciants de la ciutat

durant els mesos de la
pandèmia del coronavirus. 

pàgina 10

A les xarxes

@nanisimo: La administración de Trump
da a Biden como ganador aparente de las
elecciones y da comienzo formal a la tran-
sición de poder.

@tv3cat: Segons els càlculs de la Genera-
litat, 175.000 catalans podrien rebre la va-
cuna de Pfizer abans del març. Els primers
serien sanitaris i gent gran de residències.

#PlaDeVacunació

@Fakerragut: Si aquest home duia un
braç en cabestrell i una bossa a l’altra, com
s’ho va fer per córrer cap a la policia amb
un “ganivet de grans dimensions” a la mà?

#UnTretAL’Abdomen #TrumpCedeix

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

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

Alerten que l’estat de Can 
Capellanets cada cop és pitjor1

2 Prenem partit

Perill de desnonament per 
a una dona amb tres menors

L’Espai Barça patirà un nou 
retard per les eleccions al club

CAP Les Corts: un cas d’èxit
en la gestió de la pandèmia
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Tribuna

Garantir l’accés a l’habi-
tatge és garantir un es-
pai de seguretat, pro-
tecció i dignitat per a

moltes famílies. En aquest sentit, la
dificultat per accedir a un habitat-
ge genera desigualtat i pot revertir
en un increment de la pobresa, fal-
ta d’oportunitats i risc d’exclusió so-
cial, a més de complicar l’emanci-
pació del jovent i el desenvolupa-
ment d’un projecte vital propi.

Per això és tan important que
totes les administracions s’impli-
quin en la lluita pel dret a l’habi-
tatge i hi posin les eines i els re-
cursos legals i econòmics neces-
saris. Sense això, difícilment tin-
dran èxit les polítiques públiques
de lluita contra la pobresa i l’ex-
clusió. Perquè tenir una llar on
sentir-se segur, protegit, on com-
partir, conviure i des d’on desple-
gar el propi projecte vital és la peça
clau de l’estat del benestar.

Cal l’impuls de polítiques pú-
bliques molt diverses: des de no-
ves regulacions que blindin el
dret a l'habitatge i més inversió de
recursos públics fins al foment de
la col·laboració público-privada
per incrementar l'oferta d'habi-
tatge assequible. Sense oblidar
els bancs, que tenen un deute
moral, social i econòmic amb la
ciutadania des que el 2008 foren
rescatats amb diners públics.

Dos bons exemples de políti-
ques públiques que empenyen
en la direcció que defensem són les
mesures impulsades des del Go-
vern català i el Parlament de Ca-
talunya: la llei de regulació del preu
dels lloguers i la modificació de llei
per obligar la Sareb (o banc dolent)
a garantir el retorn social del res-

L’habitatge, peça clau
per Ernest Maragall i Eva Baró (ERC Barcelona)

cat bancari. Dues mesures que
posen al centre la ciutadania,
com ho és també el decret llei ur-
gent per suspendre els desno-
naments de grans tenidors a
col·lectius vulnerables que no
disposin d’una alternativa en
forma de lloguer social. Una
acció valenta per compensar la
paràlisi del govern estatal.

També a Barcelona estem
aprofitant totes les escletxes al
nostre abast per contribuir a
millorar les condicions d’accés a
l’habitatge. En un any i mig de
mandat, des d’Esquerra hem
impulsat diferents mesures, com
la comissió que ha estudiat la
idoneïtat de regular els preus
dels lloguers de l’habitatge a
Barcelona i la seva àrea metro-
politana. També hem arrancat el
compromís polític del govern
municipal per fer unes orde-
nances que facilitin el trànsit dels
habitatges que tenen actual-
ment un ús turístic cap a l’ús re-
sidencial, lleials a la funció social
que ha de tenir tot habitatge.

Hem denunciat el problema
de l’infrahabitatge que patei-
xen molts ciutadans de Barce-
lona; hem evitat la privatització
de solars públics on s’havia de fer
habitatge protegit i estem exigint
per terra, mar i aire que el go-
vern municipal, que té els ma-
teixos colors polítics que el go-
vern de l’Estat, impulsi la mo-
ratòria universal de desnona-

ments per a totes les persones
vulnerables (independentment
de la causa d’aquesta vulnera-
bilitat) mentre duri la crisi.

A més, vam condicionar l’a-
provació del pressupost del
2020 a la creació d’un fons de 50
milions per adquirir habitatge
per al parc públic i social i a re-
forçar les Oficines d’Habitatge,
ja al límit del col·lapse abans que
arribés la pandèmia. Finalment,
hem emplaçat a modificar la
LEC per impedir aquelles de-
mandes de desnonaments sen-
se que el demandant acrediti ha-
ver ofert un lloguer social i hem
demanat un pla de xoc per a l’e-
mergència habitacional que viu
Barcelona, per proporcionar so-
lucions de reallotjament dig-
nes per a les famílies i sosteni-
bles per al consistori, evitant l’ús
crònic de pensions.

Sorprenentment, moltes
d’aquestes mesures han estat re-
budes sense cap entusiasme
per part del govern municipal.
Però, en tot cas, el nostre ob-
jectiu és ser útils als ciutadans
i ajudar-los tant com sigui pos-
sible, especialment davant una
situació de pandèmia com la
que estem vivint. Per això no pa-
rarem de treballar en la línia,
amb la intensitat i amb el com-
promís republicà amb el qual
hem treballat d’ençà que vam
guanyar les eleccions municipals
a Barcelona el maig del 2019.
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Les Corts

L’Atenció Primària de la ciutat ha
estat un dels fronts de la sanitat
pública on la pandèmia del co-
ronavirus ha impactat amb més
força. Diferents CAPs, com poden
ser el del passeig Sant Joan o el
Gòtic, han alertat que fa molts
mesos que treballen en unes con-
dicions molt complicades per les
deficiències estructurals que fa
anys que arrosseguen. No tot,
però, són males notícies i el CAP
Les Corts, que atén una població
de 29.000 persones amb 20 met-
ges titulars i 17 infermeres, és un
d’aquells casos que, tot i les enor-
mes complicacions d’aquests úl-
tims mesos, es pot posar com a
exemple d’èxit a l’hora de gestio-
nar la pandèmia.

“Un punt clau ha estat que el
CAP Les Corts, igual que el de
Borrell o el de Casanova, pertany
al CAPSBE, i això fa que tingui
molta capacitat d’autogestió”,
explica Marcos Sánchez, un jove
doctor resident de només 27
anys que treballa al centre.  El
CAPSBE és el Consorci d’Atenció
Primària de Salut Barcelona Es-
querra, una entitat pública cons-
tituïda per l’Institut Català de la
Salut i l’Hospital Clínic. Això, afe-
geix Sánchez, “ens ha donat mol-
ta flexibilitat per adaptar-nos a
les oscil·lacions de la pandèmia
perquè hi ha la capacitat d’auto-
gestionar la contractació del per-
sonal i les agendes diàries d’in-
fermeria i medicina”.

Tot i que aquests mesos no
han estat, ni de bon tros, “un

camí de roses”, explica aquest
jove doctor, sí que es pot dir que
aquest centre sanitari “ha fet
una de les millors gestions de la
ciutat”. Un exemple d’això és el
fet que des d’aquest equipa-

ment sanitari cortsenc es van fer
durant molt de temps més pro-
ves PCR de les que la Generali-
tat recomanava per garantir el
bon funcionament dels CAPs.
“Nosaltres sobrepassàvem el lí-
mit, i també fèiem ecografies
pulmonars, i no hi havia pro-
blema”, explica Sánchez.

LA GESTIÓ EMOCIONAL
Més enllà d’aquest balanç po-
sitiu sobre com el CAP Les

Corts ha afrontat la pandèmia,
les paraules de Sánchez són
molt interessants per conèixer
com afronta una situació com
aquesta un doctor de només
27 anys. “Personalment, crec
la gestió emocional és el més
complicat de fer perquè són
moments molt difícils per a
molta gent. Veus que hi ha gent
que està crispada i de vegades,
sense voler-ho, ho carreguen al
metge o la infermera”, relata. 

En un moment així les emo-
cions estan a flor de pell, però
Sánchez veu aquesta experièn-
cia com un “creixement perso-
nal”, al mateix temps que rei-
vindica el paper del metge resi-
dent, que està en procés d’es-
pecialitzar-se i que actualment
ha assumit una càrrega de fei-
na molt gran. Tot això, en un
marc laboral marcat per la pre-
carietat, ja que ell, per la seva
feina al CAP Les Corts, on fa 37
hores setmanals, guanya entre
900 i 1.000 euros.

El CAP Les Corts està situat al carrer de Mejía Lequerica. Foto cedida

CAP Les Corts: un cas d’èxit
en la gestió de la pandèmia

» No ha patit la saturació que hi ha hagut en altres CAPs de la ciutat
» “Un punt clau ha estat la capacitat d’autogestió”, afirma un doctor

Mor als 100 anys la lluitadora
antifranquista Maria Salvo

COMIAT4Maria Salvo, lluitadora
antifranquista i personatge històric
referent, va morir la setmana pas-
sada als 100 anys. Amb el seu tras-
pàs, es perd una figura històrica
que va jugar un paper clau en la
lluita contra la dictadura i, poste-
riorment, durant la democràcia.

Salvo, nascuda el 1920 a Sa-
badell i cortsenca d’adopció a
partir del 1927, militava a la UGT
en esclatar la Guerra Civil, però
posteriorment va ingressar a les jo-
ventuts del PSUC. Després de la
guerra es va haver d’exiliar, però
va acabar passant diversos anys

empresonada, una part dels quals
a les Corts. Ja en democràcia va
fundar l’associació Dones del 36
i va rebre diversos reconeixe-
ments per la seva lluita contra la
dictadura.

També va ser presidenta de
l’Associació Catalana d’Expresos
Polítics i fundadora de l’Associa-
ció Les Dones del 36. El 2003 va
rebre la Medalla d’Honor de Bar-
celona, el 2004 va ser nomenada
Doctora Honoris Causa per la
Universitat Politècnica de Barce-
lona i el 2005 la Generalitat va
atorgar-li la Creu de Sant Jordi.

La Fundació Suñol celebra
el seu primer any a les Corts

GALERIES4La Fundació Suñol
celebra aquests dies el primer
aniversari de la seva arribada a
les Corts, al carrer Mejía Le-
querica número 14. Un aniver-
sari que arriba condicionat per
les limitacions que imposa la
pandèmia del coronavirus.

De fet, aquest espai de les
Corts, conegut com la Galeria B,
acollia des dels anys 80 la
‘Col·lecció Josep Suñol’ mentre
que la seu de la fundació fins fa
un any era al passeig de Gràcia.
Actualment a la Fundació Suñol
es pot visitar l’exposició ‘En tres

actes’, un tríptic expositiu co-
missariat en col·laboració amb
Valentín Roma que pretén mos-
trar quines són les línies argu-
mentals de la Col·lecció Suñol
Soler i amb quins horitzons ar-
tístics i històrics va ser creada.
D’altra banda, també estan en
marxa dues exposicions virtuals
‘El balcó invers’, de Dionís Es-
corsa, i ‘Circulatory System’,
d’Anaisa Franco.

Des de la Fundació Suñol
han volgut agraïr la rebuda que
han tingut a les Corts al llarg d’a-
quest primer any.

Albert Ribas
LES CORTS

Mobilitat | Nous carrils bus
Entre dilluns i avui s’estan fent els canvis per col·locar el segon carril bus de 

sortida de la ciutat al tram de la Diagonal que va de Pius XII a Zona Universitària. 
El dia 30 es començarà a fer un nou carril bus d’entrada a l’avinguda Esplugues. 

El CAP Les Corts atén
una població de 29.000
persones i té 20 metges
titulars i 17 infermeres

Salvo, al mig, en un homenatge del 2017. Foto: Helle Ketnner / ACN
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Comerç Nadal | L’encesa de llums, demà
L’acte d’encesa dels llums de Nadal tindrà lloc demà i enguany es farà en format
virtual a causa de la pandèmia. Es podrà seguir a través del web del Districte a

partir de les sis de la tarda i a dos quarts de set els llums ja estaran encesos.

RECONEIXEMENT4Els premis
Barcelona Comerç 2020 han can-
viat enguany els cinc guardons ha-
bituals i han apostat per fer un
únic reconeixement al conjunt de
professionals del comerç i la res-
tauració de la ciutat.

El 19 de novembre es va cele-
brar l’entrega del guardó en una
edició que va ser molt diferent de
la dels altres anys, quan s’orga-
nitzava una gala amb sopar inclòs.
El Saló de Cent de l’Ajuntament
va acollir un acte en petit format
presidit per l’alcaldessa Ada Co-
lau, que va estar acompanyada del
primer tinent d’alcaldia Jaume
Collboni, de la regidora de Co-
merç Montserrat Ballarín i del
president de la Fundació Barce-
lona Comerç, Salva Vendrell.
L’encarregat de recollir el guardó
en representació del sector va
ser Toni Falguera, propietari del
Celler de Gelida, associat a l’Eix
Comercial de Sants-Les Corts.

El jurat dels premis ha vol-
gut destacar “la responsabilitat,
el compromís i la generositat”
dels comerciants de la ciutat

durant la pandèmia i la seva
“resposta solidària i valenta”
en aquests mesos de “sacrificis
i costos personals”.

‘NO’ A AMAZON
Durant l’acte, Colau i Collboni
van fer una crida als barcelonins
a optar pel comerç de proximitat
per fer les compres de Nadal  i es
van mostrar molt crítics amb el

model que representa Amazon.
Colau va recordar que Amazon
“no tributa localment ni aporta
gran riquesa”, mentre que Coll-
boni va dir que comprar a Ama-
zon suposa “treure una oportu-
nitat” al comerç local i “reforça
un model de competidor que fa
trampes, que no paga tots els im-
postos que ha de pagar ni al
país ni a la ciutat”.

El premi reconeix la tasca de tots els comerciants. Foto: Ajuntament

Els premis Barcelona Comerç
guardonen tots els comerciants

Campanya de JxCat per
reivindicar el comerç de barri
COMERÇ4JxCat ha impulsat
la campanya ‘Compra al barri!’
amb l’objectiu de reivindicar
el comerç local de la ciutat. El 14
de novembre el partit va dur a
terme una primera acció que va
consistir a enganxar 10.000
cartells en els carrers dels en-
torns dels 39 mercats munici-
pals de la ciutat.

Segons la presidenta del
grup municipal de JxCat, Elsa
Artadi, “depèn de tots nosaltres
que el comerç de proximitat

pugui mantenir les persianes ai-
xecades”. Artadi va reivindicar
la importància del comerç local
de la ciutat perquè dona “vida,
llum i seguretat i és el tret defi-
nitori de la ciutat”. La cap de fi-
les de JxCat ho va fer des de da-
vant del Mercat de la Sagrada
Família.

A l’acció del 14 de novembre
hi van participar 300 afiliats,
regidors i diputats a Madrid i al
Parlament de la formació in-
dependentista.

Elsa Artadi mostrant un dels cartells de la campanya. Foto: Carola López/ACN
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Finalment, i després de molts entrebancs, dissabte 21
de novembre als Jardins Clot d’en Salvi (que costen de
trobar per a qui no els conegui) vam fer l’entrega del 5è
Premi Oriol Canals d’animació infantil. 

Aquest any qui va rebre l’Eriçó bru fou l’Estenedor
Teatre, una companyia amb una trajectòria marcada
per reptes professionals i artístics. Una realitat molt
versàtil que ha construït un discurs i un estil propis,
gràcies als més de 30 espectacles i més de 42 anys
d’història, tot rodant arreu del país, de l’Estat i de l’es-
tranger, amb obres de creació pròpia i adaptacions, i
sempre a la recerca d’emocionar el públic.

Recordem les paraules de Jordi Cuixart: “La cultura
és un bé essencial que ens cohesiona i empodera com
a societat, i és imprescindible per protegir i preservar
una vida digna”.

L’acte va comptar amb la presència d’una seixan-
tena d’espectadors que van patir el fred de la tardor i la
humitat de l’espai, però també van gaudir de l’especta-
cle Contacontes i van crear una història irrepetible amb
paraules com ‘dofí’, ‘coronavirus’, ‘hola’ o ‘artròpode’.
Acompanyada d’una guitarra, la paraula va prendre el
protagonisme. Aquesta paraula que ens serveix per ex-
plicar històries, però també per donar a conèixer a la
gent quina és la història que ens ha tocat de viure, per
defensar les nostres idees, per transmetre les tradicions,
les vivències i mirades de la supervivència.

Va iniciar l’acte en Marc Magrinyà, president de la
Seu Territorial de Les Corts, que va agrair la presència
de tothom i va lloar la companyia i els seus espectacles.
A més, va recordar el motiu pel qual es va crear el Premi
Oriol Canals: per commemorar la figura d’aquest veí,

company, amic, fill… Però també per reconèixer la im-
portància de l’animació infantil com a transmissor de la
cultura popular i de la saviesa del poble, a més de treba-
llar la memòria, el cos… Després, Lluís Duran, membre
de la Junta Nacional, ens va recordar la importància de
mantenir la cultura, de treballar per als infants i de parti-
cipar en el Gran Recapte. Finalment, en Marc Magrinyà va
fer l’entrega del premi a l’Estenedor Teatre com a reco-
neixement a la seva trajectòria, i a David Laín, ànima de
la companyia, que va agrair ser el premiat d’enguany. 

Entrega del 5è premi Oriol Canals 
d’animació infantil



La jornada del passat cap de
setmana va servir per adjudicar
les quatre primeres places de la
Copa de la Reina... i tot fa pensar
que el següent equip que acon-
seguirà la seva serà el Polo de Fa-
brizio Demarchi. Les de Pedral-
bes van sumar el segon empat de
la temporada al camp del CH
Sardinero (1-1) i acumulen ja 14
punts, dos menys que el CD Ter-
rassa, un dels classificats.

Les dues competicions del
KO (la Copa de la Reina i també
la del Rei) es jugaran a València
entre els dies 11 i 13 del mes que
ve, amb els vuit millors de cada
Divisió d’Honor. La Federació
Espanyola d’Hoquei (RFEH) ha
posat a la venda paquets de 75
entrades per cada un dels aspi-
rants que donaran dret a veure
només els seus partits.

Abans de la Copa, però, el
Polo haurà de rebre la Real So-

ciedad de Tenis (en l’últim par-
tit del mes, aquest diumenge a
dos quarts d’una del migdia a l’E-
duardo Dualde) i la UD Tabu-
riente (el 6 de desembre).

EL MASCULÍ NO JUGA
El sènior de Roger Pallarols, per
la seva banda, va veure com l’en-
frontament de la novena jorna-
da contra el Complutense s’a-
jornava perquè alguns jugadors
del conjunt madrileny havien

tingut contacte amb casos posi-
tius de coronavirus.

Aquesta setmana, però, serà
molt intensa per a l’equip, que
dissabte a les 11 del matí recu-
perarà un dels partits que tenia
pendent (a l’Eduardo Dualde
contra l’Egara), mentre que l’en-
demà tocarà agafar les maletes
per jugar al camp de la Real So-
ciedad de Tenis. El diumenge 6
de desembre els de Pallarols vi-
sitaran el Junior de Sant Cugat. 

L’equip va sumar un punt en l’últim partit. Foto: JM Llorens / RCP

El Polo, a un pas d’assegurar-se
el seu lloc a la Copa de la Reina

Pau Arriaga
PEDRALBES

Handbol | El Manyanet podria tornar a competir el 5-D 
A falta que la Federació Catalana d’Handbol doni el vistiplau, tot apunta que el primer
cap de setmana del mes que ve l’Handbol Manyanet tornarà a jugar a la Lliga Catalana.
També falta saber com es recuperaran els partits suspesos entre octubre i novembre.

La recta final del mes
de novembre ha coin-
cidit amb una sèrie

de bons resultats per als dos sè-
niors de l’UBAE. Les bones notí-
cies per al club, a més, inclou la
tornada als entrenaments de tota
la resta del club, amb les sessions
en marxa des d’abans-d’ahir.

A Segona Divisió, el sènior fe-
mení de Borja Carasusán ha aga-
fat embranzida i arriba al darrer
cap de setmana del mes amb
una ratxa de tres victòries segui-
des (César Augusta, Intersala
Promises B i Hispànic de Tor-
rent). Les mamuts posaran el
punt final al mes visitant el filial
del Xaloc Alacant i descansaran
una setmana, la del pont de prin-
cipis de desembre.

El sènior masculí, per la seva
banda, segueix amb un ple de vic-
tòries després del triomf de dis-
sabte passat en el derbi contra el
Jesús-Maria (3-5). Els de Val-
tinho tenen pendent el partit
contra l’AE Xarxa Horta i aquest
dissabte rebran la visita de l’AECS
de l’Hospitalet.

Gran ratxa 
dels dos equips
sèniors de l’UBAE

Les seccions del
Joventut tornen a
posar-se en marxa

Les seccions de bàsquet,
futbol sala, voleibol i
ball esportiu del Joven-

tut han pogut tornar a posar-se
en marxa a principis d’aquesta
setmana després de gairebé un
mes d’aturada total de les ses-
sions d’entrenament presencials
(les dinàmiques, com havia pas-
sat durant el primer confina-
ment, van ser 100% virtuals).

D’aquesta manera es va un
primer pas cap a la represa (o l’i-
nici) de les competicions, que en
cap cas està prevista per a aquest
cap de setmana. El bàsquet, per
exemple, no tornarà a posar-se
en marxa fins a mitjans de gener,
com va anunciar la Federació Ca-
talana dies enrere.

| 12
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Tots els contes de Carlos Ruiz Zafón reu-
nits per primer cop en un sol llibre. Les his-
tòries de La ciutat de vapor, l’obra pòstuma
de l’escriptor barceloní que va morir el
juny passat, fan recordar aquell lloc mà-
gic que va néixer el 2001 amb l’Ombra del
Vent: el Cementiri dels Llibres Oblidats. Es
tracta d’un llibre que Zafón va concebre
com un regal per als seus lectors fidels.

Llibres

La ciutat de vapor
Carlos Ruiz Zafón

Martin té una bona vida: acaba de guan-
yar el gran premi d’arquitectura i viu amb
la seva dona Stevie i el seu fill Billy, però
el tortura un secret que només confessarà
al seu vell amic Ross, periodista. Aques-
ta obra traduïda per Josep Maria Pou i di-
rigida per Iván Morales és una forma ex-
cel·lent de celebrar que torna el teatre.

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

La cabra, o qui és Sylvia?
Edward Albee

“És com una mena d’inventari de totes les
cançons que he publicat els darrers vint
anys”, diu Quimi Portet a Enderrocksobre
Si plou, ho farem al pavelló (Live in Cin-
cinnati). L’exguitarrista d’El Último de la
Fila ha publicat aquest novembre un disc
doble amb 21 èxits dels seus concerts en
solitari. A més, hi ha inclòs dos temes in-
èdits: Amb qui parlo? i Matèria orgànica.

Música

Enriqueta Martí (Nora Navas), coneguda
com la Vampira del Raval a la Barcelona
de principis del segle XX, era la principal
sospitosa de la desaparició de la petita Te-
resa Guitart, filla d’una família rica, i d’al-
tres nens. Ara, el director Lluís Danés li ha
volgut fer justícia amb aquesta pel·lícu-
la, en què el periodista Sebastià Comas
(Roger Casamajor) descobrirà la veritat.

Pelis i sèries

La vampira de Barcelona
Lluís Danés

Si plou, ho farem al pavelló
Quimi Portet

World Press Photo 2020
El millor fotoperiodisme del món ha tornat al Centre de

Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). L’exposició
del World Press Photo 2020, organitzada per la fundació

Photographic Social Vision, s’ha instal·lat a la ciutat
aquest mes i s’hi estarà fins al 20 de desembre. La mos-
tra inclou totes les obres premiades, tant imatges com
peces multimèdia, entre les quals destaca la fotografia

de l’any: Straight Voice, de Yasuyoshi Chiba per a France-
Presse. A més, aquest any hi ha dos barcelonins entre els

guardonats: Ricard García Vilanova i Ramon Espinosa.

Diu d’ella mateixa que és el pussy k mana i li
agrada demostrar que no és perquè sí. Bad

Gyal o Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997) mana
cada cop més al món de la música urbana i

sembla que no té aturador. Va cridar l’atenció
l’any 2016 amb els vídeos de Pai i Indapanden,

cantant en un català poc correcte que va acon-
seguir connectar amb la gent jove. Va consoli-

dar el seu èxit amb les mixtapes Slow Wine
(2016) i Worldwide Angel (2018) i ara ja no hi ha
dubte que és tota una estrella. Ha actuat a fes-
tivals tan importants com el Primavera Sound i

ha col·laborat amb cantants internacionals.
Aquest novembre ha estrenat Blin Blin amb el

porto-riqueny Juanka i amb el productor cana-
ri El Guincho, que també és la mà dreta de 

Rosalía. El videoclip de Blin Blin ha superat el
milió de reproduccions a YouTube en tres dies.

B A D  G Y A L

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les cantants urbanes de moda
El seu èxit no ha deixat de créixer des del 2016

Famosos

Estrenar cançó i videoclip 
‘Blin Blin’ ja té més d’un milió de reproduccions a YouTube

Ho ha tornat a fer
Els fans no poden deixar d’escoltar i ballar el nou tema

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Hyrule Warriors
Hyrule Warriors: La era del cataclismo és el nou joc d’acció en tercera persona per

a la Switch. La història transcorre 100 anys abans de Zelda: Breath of the Wild.Viu en línia

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

COSES A EVITAR

Un bon bàlsam hidratant serà el teu millor aliat durant els mesos 
de fred: porta’l sempre a sobre i posa-te’n amb freqüència

REMEIS CASOLANS

BÀLSAM

HIDRATACIÓ

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

i SALUT

No falla, oi? Fa una mica de fred i ja se’t tallen els llavis. Si
no et passa, tens molta sort, peò el més probable és
que sí que et passi. La pell dels llavis és la més delicada

de la cara i és especialment sensible a les baixes temperatures.
Per això, durant la tardor i l’hivern, és habitual que els llavis pa-
teixin “deshidratació, sequedat, descamació i, fins i tot, petites
ferides, com ara talls o clivelles”, tal com alerten des del Canal
Salut de la Generalitat de Catalunya.

El primer pas per combatre els llavis tallats és abandonar
mals costums. Tot i que la primera reacció natural del teu cos
quan nota els llavis secs és llepar-los, intenta evitar-ho: acaba
sent pitjor. El mateix passa amb arrencar-te les pelletes dels
llavis quan comença la descamació, no és bona idea.

Un cop eliminats els mals hàbits, cal potenciar-ne els bons.
Porta sempre a sobre un bàlsam labial i aplica-te’l amb freqüèn-
cia per evitar la deshidratació. També pots provar alguns remeis
casolans, com aplicar-te oli d’oliva, mel, llet o mantega de kari-
té. I, per últim, una obvietat que cal recordar: per més que t’hi-
dratis els llavis per fora, si no t’hidrates per dins, servirà de poc. 

Posar remei als llavis tallats

Primer de tot, deixa de llepar-te els llavis 
i d’arrencar-te les pelletes: és del tot contraproduent

Les claus

Oli d’oliva, mel, llet o mantega de karité poden 
ajudar a recuperar el bon estat dels nostres llavis

Ha quedat clar que hem d’hidratar els llavis per fora però, 
sense una bona hidratació de l’organisme, servirà de poc  
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