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Entre 12.000 i 18.000
infants han passat a ser
pobres per la pandèmia

La francesa Carla Bruni
serà un dels grans noms
del Jardins de Pedralbes 2021
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Prova pilot a les farmàcies
de les Corts per fer cribratges
Les farmàcies entreguen esglaonadament fins al 22 de gener tests PCR a persones d’entre 30 i 59 anys pàg 8
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La Creu Roja té en marxa una campanya perquè cap nen o nena es quedi sense una joguina. Foto: Creu Roja

La pobresa més crua
» La pobresa infantil creix amb la pandèmia i es fa especialment dura en un moment com Nadal
» El coronavirus ha fet que hi hagi entre 12.000 i 18.000 infants nous en una situació precària
Albert Ribas
BARCELONA
La crisi social i econòmica causada pel coronavirus està impactant
amb força en la societat. Moltes famílies estan vivint una realitat
que no haurien imaginat a principis d’any. En aquest escenari, la pobresa infantil, una realitat que ja
era preocupant abans de la pandèmia, ha augmentat. Ara, amb l’arribada de Nadal, la situació és especialment delicada per als petits
que no podran gaudir de forma
normal aquestes festes.
A finals de novembre l’Ajuntament va convocar una trobada
per tractar la qüestió on es van reunir més de 60 representants polítics i tècnics municipals. Durant la
reunió es van posar sobre la taula

unes xifres que realment són preocupants. Abans de la pandèmia
tres de cada 10 infants de la ciutat
vivien en risc de pobresa i exclusió
social i actualment s’ha produït un
augment d’entre 12.000 i 18.000
nous infants que han passat a ser
pobres. Des del consistori expliquen que es tracta d’un augment
d’entre 5 i 7 punts, mentre que a
l’anterior crisi aquest fenomen va
arribar a créixer 12 punts. “L’impacte d’ara, però, és molt més intens que llavors perquè està sent en
un període molt curt”, admeten des
de l’Ajuntament.
PLA D’INFÀNCIA
Per combatre aquesta realitat,
l’Ajuntament té previst posar en
marxa el nou Pla d’Infància i
ciutadania a partir de l’any que ve.
El pla, expliquen des del consistori, “donarà un pes molt impor-

tant i específic a les situacions de
vulnerabilitat de la infància” i
incidirà en qüestions com “el reforç de l’educació fora de l’escola i dels dispositius de suport
emocional o la inversió en més recursos per reduir la bretxa digital”. Cal recordar, per exemple,
que un 18% dels infants vulnerables no van poder seguir el
curs durant el confinament.
A banda d’aquestes previsions
per al 2021, el consistori també té
tres estratègies per mitigar la pobresa infantil. Una és atorgar un
ajut compactat que sortirà del
nou Fons d’Emergència Social
municipal, la segona és la feina que
es fa des del Pla de Barris a través
del joc, el lleure i l’esport i la tercera
l’acompanyament que es fa des de
l’escola per garantir que els alumnes més vulnerables tinguin les
mateixes oportunitats.

Creu Roja: “Aquesta nova
pobresa es pot cronificar”

DESIGUALTS4Una entitat que
viu cada dia aquest augment de
la pobresa de les famílies i dels
infants és la Creu Roja, que
aquests dies impulsa la campanya ‘Els seus drets en joc!’ per
tal que tots els infants puguin tenir una joguina. Susanna Roig,
la directora de l’àmbit d’intervenció social a Barcelona i Catalunya, es mostra preocupada
per la situació actual. “Nosaltres
estem rebent tres vegades més
gent i això és perquè el sistema
està col·lapsat”, diu Roig.
Des de Creu Roja treballen
amb l’Ajuntament i expliquen
que ara mateix “tots els recur-

sos són per combatre la situació actual” però amb això no n’hi
ha prou. “Estem en un moment
on les necessitats ens sobrepassen”, afegeix Roig.
En aquest escenari, un dels
temors que tenen a la Creu
Roja és que aquesta nova pobresa es cronifiqui. “Encara és
aviat per veure la magnitud de
tot plegat i creiem que la situació és més complicada que la del
2008”, afirma Roig. Per afrontar el problema, afegeix aquesta responsable de l’entitat, caldrà “molta generositat, repensar estructures i fer noves aliances amb l’administració”.
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Unes eleccions diferents
per Dídac Boza, director de Ràdio Hostafrancs

n dels defectes de la política a l'ús, potser
el que més l'allunya de la ciutadania, és
la manca de claredat, de sinceritat o de valentia, segons els casos. No és un problema exclusivament català. Podríem dir que al món
no abunden precisament els Winston Churchill, líders capaços de dir al poble que són temps de “sang,
suor i llàgrimes” quan venen mal dades. Passa aquí
i passa arreu.
A Catalunya tindrem eleccions al Parlament –si la
pandèmia ho permet– el 14 de febrer. Òbviament seran uns comicis diferents que les dues cites electorals
anteriors. Les eleccions de 2015 van tenir el seu origen en el primer assaig general de referèndum.
Aquella consulta del 9 de novembre de 2014 que, malgrat el rebuig de l'Estat, va ser la primera demostració cívica de l'àmplia base ciutadana que vol decidir
el futur de Catalunya. Allò va servir per constatar un
ampli suport a la idea de la independència. El que va
passar després entre les diferents forces polítiques explica, en bona part, el punt al qual s'ha arribat en les
relacions entre partits independentistes que tenen visions discrepants o directament enfrontades.
Des de l'endemà mateix del 9 de novembre Artur Mas i la cúpula convergent d'aquell moment van
pressionar Esquerra Republicana per concórrer
en coalició a unes eleccions al Parlament. Paradoxalment, abans del 9-N, Mas havia desestimat els
oferiments de Junqueres per entrar al Govern i per
corresponsabilitzar-se de la gestió i organització de
la consulta. Finalment la consulta es va fer i, malgrat el seu caràcter simbòlic, conegut i assumit per
la ciutadania, va representar un evident èxit del sobiranisme. Un èxit que no havien previst ni el govern de Mariano Rajoy ni el PSOE a Espanya, però
que potser sí que es veia venir el PSC aquí.
Artur Mas no va convocar eleccions immediata-

Les millors

ment, com hauria pogut fer en un moment d'eufòria
sobiranista. Va optar per dilatar la situació gairebé un
any, fins a aconseguir un objectiu evident: desdibuixar el perfil ideològic d'ERC, diferent del liberalisme
de Convergència, i, de pas, amagar la marca del seu
partit, unes sigles ja irremissiblement tacades per la
fosca fortuna de la família Pujol, per les derivades del
cas Palau i les investigacions judicials sobre el 3%.
Aquest és el context en el qual va néixer Junts pel Sí.
La coalició, amb Raül Romeva com a cap de cartell però amb Artur Mas com l'home destinat a presidir el Govern, va guanyar les eleccions del 27 de setembre de 2015, però ho va fer amb un resultat menys contundent del que tothom preveia. Després d'allò van venir la no elecció de Mas com a president pel
rebuig de la CUP, el seu “pas al costat” i el llançament
de Mas “a la paperera de la història”. Va començar la
cohabitació –no gens fàcil des del primer moment–
entre la família postconvergent i Esquerra. La solució Puigdemont –in extremis– i l'objectiu del “referèndum o referèndum” van donar oxigen a un matrimoni polític forçat per les circumstàncies i per l'evident existència d'una base independentista àmplia.
La violència policial desplegada per l'Estat l'1 d'octubre de 2017, la repressió política i judicial exercida
des de llavors, la suspensió de l'autogovern, la presó
i l'exili són el preàmbul de la situació de divorci actual. S'ha confirmat allò que ja va quedar bastant clar
durant el període 2016-2017: que no es repetirà un cartell conjunt entre Esquerra Republicana i la formació sorgida de l'antiga CDC.
La convulsió dels darrers anys no ha estat una exclusiva del món independentista. El PSC, per tensions
internes i/o per pressions del PSOE, es va veure forçat a esborrar aquella consigna de la “consulta legal
i acordada” que defensava Pere Navarro quan era el
primer secretari dels socialistes catalans. El PSC va en-

per Anna Utiel

@GuanyemBDN

perles

terrar aquella proposta i va patir una important davallada social i electoral, amb una doble fuita: cap al
lerrouxisme de Ciutadans i cap a l'independentisme
d'Esquerra. A mesura que passa el temps des del terratrèmol de 2017, les plaques tectòniques es ressituen. La bombolla Ciutadans es desinfla i els socialistes catalans estan en situació de recuperar part de la
musculatura perduda.
Fins i tot si poguéssim oblidar per un moment que
patim una pandèmia, resultaria evident que les pròximes eleccions catalanes no seran com les altres. Les
conseqüències econòmiques i socials derivades de la
crisi sanitària duraran anys, més enllà de la neutralització del coronavirus. Ja no som a l'any 2017.
Alguns dels discursos que sentirem les pròximes
setmanes insistiran en la fórmula d'un “govern nítidament independentista” i es repetirà el mantra
“condemnats a entendre’s”. Però si algú s'atreveix a
fer de Winston Churchil i a dir les coses pel seu nom,
ens farà saber que la prioritat absoluta de la pròxima
legislatura serà la gestió i la resposta social de la Generalitat a tots els efectes negatius de la pandèmia. Que
el més important serà concretar el model de serveis
públics i de suport a la ciutadania i treballar per aconseguir els recursos que el país necessita.
Qualsevol objectiu polític democràticament legítim –un referèndum que el món reconegui i el projecte d'un estat independent dins de la Unió Europea– passa, abans que res, per gestionar eficientment
aquesta crisi, utilitzant totes les eines a l'abast ara.
Les eleccions diran si la ciutadania veu factible un govern liderat des de l'independentisme però “nítidament social”, de base més àmplia i transversal, potser amb més de dos socis, amb un programa a l'altura de les circumstàncies. No necessàriament s'hauria de repetir la fórmula que, evidentment, no ha funcionat en els darrers temps.

N

LA FOTO

ls vells rockers no moren mai. Joan Laporta opta a presidir
de nou el Barça i està fent campanya a la seva manera: ha
penjat una enorme pancarta ben a prop del Bernabéu amb
una foto seva i el missatge “Ganes de tornar-vos a veure”.

E

ls gegants també cauen, fins i tot aquells que tenen
el control de tot. Google va patir el matí del 14 de
desembre una caiguda d’uns 45 minuts que va afectar
els seus serveis, com Gmail, YouTube, Maps i Drive.

E

istòria surrealista a Twitter. Una usuària explica que una
amiga va intentar ocultar que fumava marihuana posant
acetona a la seva mostra d’orina. Ho va aconseguir: diu que en
comptes de marihuana, hi van detectar heroïna.

H

res agents de la Policia Nacional sancionats per Mossos
per incomplir el toc de queda. Segons l’ACN, els policies
anaven en un cotxe particular vestits de paisà. El
conductor també va rebre una sanció per alcoholèmia.

T
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Els semàfors

Ajuntament

Safata d’entrada

Jardins de Pedralbes

El + llegit

per Francesc Reina

pàgina 8

El Festival Jardins de Pedralbes
ha anunciat el nom de la
cantant francesa Carla Bruni per
a l’edició de l’estiu que ve. Bruni,
que ja va ser a Pedralbes el
2019, presentarà el seu nou disc
després de set anys sense
publicar cançons.

CE Universitari

Foc

L’Ajuntament ha dedicat un carrer
de les Corts a Juan Miguel
Gervilla Valladolid, el Guàrdia
Urbà que ETA va matar el 20 de
desembre de l’any 2000.
Diumenge es va fer l’acte de
descoberta de la placa amb la
presència dels dos fills de Gervilla.

pàgina 8

El club tanca l’any amb un gran
mes de desembre. Dos dels seus
esportistes, Paula i Victor Blasi,
van guanyar el Cros
Internacional de Granollers
sub18 que es va disputar
a la capital vallesana
a principis de desembre.
pàgina 12
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Dones sense llar: una realitat invisible

2

L’Universitari brilla al Cros de Granollers

3

Els sèniors de l’UBAE tanquen
l’any amb uns grans resultats

4

Prova pilot a les farmàcies de les Corts
per fer cribratges amb PCR

5

Premien Futbolistes Veterans
de Catalunya i Anna Ramon

F

a tres anys que el gallec em
va comentar en el seu hortet improvisat: "Això no
pinta bé". Es referia als seus veïns
alegals. Al Diego no li agradaven
les multituds, ni el soroll ni tant
moviment de ferralla. Potser per
això, al final, el va atendre aquell
àngel que sovint reclamava. Va
deixar òrfenes algunes coliflors,
cols i espinacs. El van trobar fregit una nit de gelada.
L'art de la supervivència és la
suma de quilòmetres de pell al
llarg d'aquest teatre angoixat en
formes de vida profunda i cruel
que discorre indiferent pels mars
i illes desventurades per acabar
en espais de reclusió i condemna. A la nau infernal s'imposa el
càstig de foc: Déu i el Diable en
conjunció idèntica, renovada,
mà a mà busquen en la nit el reflex d'un temps remot, “el pecat
de la impúdica nuesa, l'abundància d'ociositat, partitures lascives darrere de vicis i la fascinació pel mal”, malediccions resumides en el Catecisme que es
canten en certes esglésies. Però
en els escots de l'hivern, sense calefacció, l'alè no fa olor de menta sinó de descomposició agra

bressolada per una música
amarga. Gestes de la misèria.
Un drap de gasa crema sense
flama socarrant-se lentament.
Cau al costat d'un munt de robes i un llençol brut s'esquinça en pluja d'espurnes confuses. Fa olor d’oli bullint. Alguns
salten per les finestres per no
seguir encallats a les escales. El
sutge esborra les imatges. Bocins de cartó suren en l'extrem de les flames i cauen sobre la galeria plena de gent
amuntegada que crida encallada, arrossegada entre remolins. Ombres que s'allarguen
cap a una mort que s'aproxima
girant en un vertigen boig, dins
d’una aurèola d'irrealitat, dansa macabra sota un cel infinit
que concedeix a les consciències
una profunda pregunta.
Arriben les dotacions. Una
esplendor de fum és l'estampa
de signes negres al cel. El secret
es revelarà després de l'actuació

maquinal d'una pròtesi, el dron
que il·luminarà la veritat implacable d'aquest malson que va
arrencar fa anys sota la conjura d'una lluita desigual.
El veïnatge, abans notaris
de l'amenaça i ara, ja, forenses
de l'ensorrament, mostren en
els ulls passions diverses: alguns, la ferocitat còrnia del
moment, iris estremits per la
pena, pupil·les de ràbia; parpelles cansades, retines de desemparament i, més tard, el
tedi que acompanya el final de
l'horror.
A fora, buscant sentit a la
manca de sentit, alguna mentida blanca poc elaborada, una
mitja veritat inadequada per
partidista... Altres coses defineixen, afortunadament, la política i la religió. Un malestar de
fa molt de temps reclamat deixarà temors i dubtes quan tot es
redueixi a cendres fredes. El
triomf dels fantasmes.

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

#EmpitjorenLesDades

@sergihuete: Budó: “Les dades de la Covid s’estan complicant i hi pot haver un
canvi de tendència. Hi ha un increment en
tots els indicadors i ho anirem avaluant”.

#CasConsellEsportiuL’H

@liniaxarxa: “No dimitiré, no hi ha motius
perquè jo dimiteixi”, assegura l’alcaldessa
de l’Hospitalet, Núria Marín, davant de les
peticions d’alguns partits com ERC.

#EuropaVaTancant

@albert_lazaro: Alemania cierra, Holanda cierra e Italia y Francia están semicerradas también... No me cuadra lo que
hacemos aquí.
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Nadal | Torna el calendari de Barriada Cortsenca

23 de desembre del 2020

El col·lectiu Barriada Cortsenca impulsa per cinquè any el seu projecte de llibre-calendari amb el barri com a protagonista. Enguany es titula ‘12 històries cortsenques-Relats sota les llambordes’ i recorda com era la vida a les Corts entre el 1915 i el 1985.

Prova pilot a les farmàcies
de les Corts per fer cribratges
» Són proves PCR i estan destinades a persones d’entre 30 i 59 anys
» Estarà en marxa fins al 22 de gener i es vol arribar a 32.600 veïns

CORONAVIRUS4L’Agència de
Salut Pública de Catalunya impulsa un programa pilot des de
mitjans de desembre de cribratge de la Covid-19 en 50 farmàcies
del districte amb proves PCR de
saliva. Les farmàcies entreguen
kits de tests PCR a persones
d’entre 30 i 59 anys, a qui prèviament se’ls haurà enviat una
carta o un SMS convidant-les a
participar-hi. Es fa de forma es-

Els hospitals de Sant
Joan de Déu i el Clínic
s’encarreguen
d’analitzar les mostres
glaonada, amb l’objectiu d’arribar
a unes 32.600 persones, i s’allargarà fins al 22 de gener. Si els
resultats són satisfactoris, el programa s’ampliarà a la resta de Catalunya, però amb frotis nasals.

Carla Bruni serà al Festival
Jardins de Pedralbes 2021

MÚSICA4El Festival Jardins
de Pedralbes va confirmar fa
pocs dies un altre gran nom per
a la seva edició de l’any que ve:
el de la cantant francesa Carla
Bruni. Bruni ja va formar part
del cartell del 2019.
L’actuació de la francesa a
Pedralbes servirà perquè presenti el seu darrer àlbum homònim, publicat aquesta tardor amb cançons originals després de set anys. L’àlbum ‘Carla Bruni’, doncs, està format per

un total de 13 cançons –14 en el
vinil i 17 en l’edició de col·leccionista’– on l’artista mostra la
seva essència delicada i sensible.
El nou disc, produit per Albin
de la Simone, està escrit de forma gairebé íntegra en francès,
excepte una cançó original en
anglès i una altra en italià en un
duet amb l’actriu italiana Valeria Bruni Tedeschi. Unes cançons on el protagonisme, a banda de la veu de Bruni, són per a
la guitarra i el piano.

A la prova hi participen 50 farmàcies del districte. Foto: Google Maps

El farmacèutic dona les instruccions necessàries perquè la
persona es prengui la mostra de
saliva a casa, que després ha de retornar a la farmàcia abans de les
12 del migdia de l’endemà. La
mostra s’envia a Sant Joan de Déu
i el Clínic per ser analitzada i en
24 hores es poden consultar els resultats a través de La meva Salut.

El cribratge, totalment gratuït i que segueix el model del
programa de detecció precoç de
càncer de còlon i recte que existeix des de fa un temps, es focalitza en les persones de tres àrees bàsiques corresponents del
districte: les del CAP Montnegre,
les de Les Corts-Pedralbes i les
de Les Corts-Helios.

Un homenatge merescut

NOMENCLÀTOR4Des de fa pocs
dies Juan Miguel Gervilla Valladolid, el Guàrdia Urbà que
ETA va matar el 20 de desembre
de l’any 2000, ja té un carrer que
recorda la seva figura.
La descoberta de la placa es
va fer diumenge, el dia que feia
20 anys del fatídic atemptat, a
l’antic carrer de l’Institut Frenopàtic i que a partir d’ara porta el nom de Gervilla. A l’acte hi
van assistir els dos fills de la víctima, Carles i Òscar Gervilla,

que van estar acompanyats, entre altres, per l’alcadessa Ada Colau, el tinent d’alcalde Albert
Batlle i Pedro Velázquez, cap
de la Guàrdia Urbana.
“Avui fa 20 anys que ETA va
acabar amb la vida d’una persona bona, que tenia com a feina i
per vocació servir els altres, ajudar els ciutadans i vetllar per la
seguretat, la pau i la convivència
en els nostres carrers”, va afirmar Colau durant el seu parlament. L’alcaldessa va remarcar

que amb el nou carrer Juan Miguel Gervilla Valladolid es feia un
“acte de justícia”. Gervilla va
ser tirotejat després d’aproparse al cotxe dels dos terroristes
perquè semblava que s’havia
espatllat.
Per la seva banda, Carles
Gervilla, un dels fills, va afirmar
el següent: “Hem decidit que la
desmemòria no s’apoderi de nosaltres i el recordem juntament
amb totes les víctimes de la banda terrorista ETA”.
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Comerç

Campanya |‘Rasca de Nadal del comerç de Barcelona’

línialescorts.cat
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Aquest Nadal comprar al comerç i als mercats dels barris pot tenir premi. I és
que s’ha posat en marxa la campanya ‘Rasca de Nadal del comerç de Barcelona’,
que inclou 600.000 targetes regal on hi ha una gran llista de premis.

El Gremi de Restauració
critica les noves restriccions
POLÈMICA4El Gremi de Restauració ha assegurat que les
noves restriccions que s’apliquen a bars i restaurants des del
dia 21 de desembre són una “declaració de guerra”. L’entitat
considera que és “radicalment inviable” treballar durant quatre
hores i mitja al dia de forma intermitent. “Esquerra té una obsessió malaltissa amb el sector de
la restauració”, afirmen des del
Gremi en un comunicat.
Els restauradors acusen el
Govern de no ser capaç d’anticipar-se ni a la segona ni a la tercera onada i afegeixen que el
sector pateix un “assetjament”.
“Quan pensen dimitir? Les famílies s’estan arruïnant per culpa de la seva incompetència”,
afegeixen.
Una de les noves mesures
que des del Gremi critiquen
més és que es permetin reunions
familiars de fins a 10 persones
per Nadal i alhora s’aprovin
mesures restrictives per a la
restauració. “L’allau d’anul·lacions serà terrible perquè ningú

Una imatge d’arxiu del president del Gremi, Roger Pallarols. Foto: ACN

vol celebrar Nadal entre les 13 h
i les 15:30 h”, conclouen des de
l’entitat.

ESMORZARS I DINARS
Les crítiques del Gremi van
arribar el mateix 18 de desembre, el dia que la Generalitat va
anunciar que limitava l’obertura de bars i restaurants als es-

morzars i dinars, amb un horari restringit de les 7:30 h a les
9:30 h i de les 13 h a les 15:30 h.
Per als sopars només es pot
oferir servei de recollida entre
les 19 h i les 22 h, mentre que el
repartiment a domicili es pot fer
fins a les 23 h. D’altra banda, els
bars i restaurants dels centres
comercials han d’estar tancats.

Les Corts s’omple aquests
dies de Fires de Nadal

TRADICIÓ4Tot i que el Nadal
d’enguany està molt condicionat per la pandèmia del coronavirus, a les Corts s’han organitzat diverses activitats nadalenques, entre les quals hi ha
diferents fires.
De fet, el Mercat de Nadal
que se celebra a la Gran Via de
Carles III, on hi ha productes
d’artesania i gastronòmics, s’acaba avui després que es posés
en marxa fa setmanes. Qui vulgui fer compres a partir de

demà ho podrà seguir fent a la
Fira de Nadal de l’avinguda
Diagonal, entre Gandesa i Numància. Estarà oberta fins al 5
de gener i l’organitza l’Espai
d’Art, Associació d’Artesans de
les Corts.
Per últim, els dies 4 i 5 de
gener es farà la Fira de Reis
amb una oferta variada de productes artesanals a la plaça
Can Bruixa. També l’organitza
l’Espai d’Art, Associació d’Artesans de les Corts.
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Anem al teatre en família
Us proposem tres espectacles de públic familiar per a aquestes festes
La Brutal n’ha estrenat una adaptació escènica al Teatre Condal, el primer muntatge familiar de la companyia capitanejada per David Selvas.
El Màgic d’Oz compta amb dramatúrgia de Marc Artigau i música original de Paula Jornet i Arnau Vallvé,
amb ritmes de hip-hop, electrònica i reggaeton. Els personatges també han patit un rentat de cara: la Dorothy és una adolescent enfadada amb el món, l’home de
llauna és un robot de gènere neutre, l’espantaocells té
una gran consciència mediambiental i la lleona pateix
per si fa bullying als seus companys.
Bombolles al SAT!
El Sant Andreu Teatre acull aquests dies Clinc!, el nou espectacle de la companyia Pep Bou. Clinc! és el fruit d’anys d’experimentació amb el llenguatge de les bombolles
de sabó i altres estructures tensioactives, que han portat Pep Bou a viatjar per mig món. Protagonitzat per tres
joves actors, aquest Clinc! vol representar un canvi d’actitud davant de la vida, que elimini el pessimisme i la por
a allò desconegut fins a poder gaudir del desconeixement de les coses i la cooperació entre persones en
comptes de viure de forma aïllada. Un espectacle de teatre visual sense paraules, ideal per a tota la família. Al SAT!
del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener.

La Ciutat Maragda, el camí de rajoles grogues i la Bruixa de l’Oest no poden faltar en una proposta protagonitzada per Elena Gadel, Jordi Vidal, Mercè Martínez, Robert González, Damaris Aragón i Marc Pociello, i amb les
joves actrius Jana Galindo i Roser Dresaire en el paper
de Dorothy. Hi ha vida més enllà de Kansas? El Màgic d’Oz
es pot veure al Teatre Condal fins al 17 de gener.

Més enllà de l’arc de Sant Martí
La Dorothy, l’espantaocells, el lleó poruc, l’home de llauna... Estem segurs que ja sabeu de què parlem: El Màgic d’Oz, el conte escrit per L. Frank Baum i portat al cinema a la pel·lícula protagonitzada per Judy Garland.

Bruna, el musical
Som als anys noranta. Una nena d’onze anys, la Bruna,
ha de fer un treball d’escola sobre la seva àvia, la Quima. L’àvia, però, ja és gran i pateix demència. La seva
mare tampoc la pot ajudar: està massa enfeinada cui-

dant d’ella i de l’empresa on treballa tota sola. Sortosament, la Pitu, la millor amiga de la Quima, tindrà un
paper essencial en la investigació de la Bruna per enllestir el treball. Us presentem Bruna, el musical, de Mateu Peramiquel i Mar Puig, un projecte de teatre comunitari que neix al poble d’Ullastrell i que vol homenatjar a tots aquells que van sobreviure la Guerra civil.
Es podrà veure al Teatre Romea fins al 27 de desembre.

Aquest Nadal s’han estrenat
dos musicals infantils als
teatres de Barcelona

Amb el suport de:
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Bàsquet | El Joventut debutarà a la Copa el 16 de gener

El sènior femení del Joventut Les Corts debutarà, si no hi ha cap nou contratemps
sanitari, el 16 de gener. L’equip, que forma part del grup 1 B de Copa Catalunya, es
desplaçarà a l’Estació del Nord per jugar el primer derbi del curs contra el Roser.

Els sèniors de l’UBAE tanquen
l’any amb uns grans resultats
Pau Arriaga
LES CORTS
Tercera posició en el debut a
Segona Divisió femenina i líder
invicte del grup de Tercera Divisió masculina. Els dos sèniors de
l’AE Les Corts UBAE marxen de
vacances després d’aconseguir
uns magnífics resultats en la segona meitat d’aquest 2020 atípic.
Les de Borja Carasusán van
posar el punt final a l’any el passat dissabte 12 amb un empat
contra el Red Stars (1-1) que
combinat amb el triomf del CFS
Feme Castellón fa que les cortsenques sumin dos punts menys
que l’equip de la Plana. Sigui
com sigui, el balanç de cinc
triomfs, dos empats i una sola
derrota (a la pista del líder, el Joventut d’Elx) en vuit partits és un
balanç més que notable.
La lliga tornarà a posar-se en
marxa el segon cap de setmana
de l’any que ve, amb el primer
partit de la segona volta, que en-

El debut del femení a Segona està sent notable. Foto: Twitter (@MamutsLesCorts)

frontarà l’UBAE contra el Feme
Castellón.

27 DE 27
Si el sènior femení mereix aquest
notable, la nota que es pot donar
al masculí és la matrícula d’honor. Els de Valtinho partien com
els grans favorits i el rival a batre del grup, però en els nou
partits que han jugat (a Tercera
s’ha completat la primera volta i
s’ha jugat ja el primer partit de la

segona), els Mamuts han sumat
els 27 punts que estaven en joc.
De fet, el segon classificat,
l’AECS de l’Hospitalet, suma 10
punts menys que l’UBAE, de
manera que l’equip té marge
d’error (es pot permetre més de
tres derrotes) per mantenir la
seva condició de líder. La lliga
també es posarà en marxa de nou
el segon cap de setmana de gener, amb els de Valtinho rebent
la visita del Bosco Rocafort.

Els dos equips del L’Universitari
Polo es queden
brilla al Cros
als quarts de Copa de Granollers
La participació dels sèniors del Polo en les Copes
del Rei i la Reina d’aquest
2020 va ser més efímera del que
sol ser habitual. Els dos sèniors
del club van caure en el primer
partit que van jugar, el de la
ronda de quarts de final.
Les dues derrotes, a més, van
ser el mateix dia (el divendres 11)
i pel mateix resultat (2-1). Els de
Roger Pallarols van perdre contra l’Atlètic Terrassa en un partit que es va complicar de seguida, al minut 9, amb un gol de
Joan Dalmases. Marc Miralles
restabliria l’empat al segon parcial, però els vallesans tornarien
a prendre la iniciativa abans del
descans. Els de Pedralbes no
tornarien a veure porteria.
Per la seva banda, les de Fabri Demarchi van quedar fora de
la competició després de perdre
contra el CD Terrassa. El guió del
partit va ser idèntic al del masculí,
amb les terrassenques marcant,
Sofía Maldonado empatant i l’equip encaixant abans del descans
i sense marcar en el segon temps.

Victor i Paula Blasi, del
Club Esportiu Universitari, van ser els vencedors del Cros Internacional de
Granollers en categoria sub18. La
cursa es va disputar a la capital
del Vallès Oriental el passat dia 6.
Més enllà d’aquestes dues
victòries individuals, l’Universitari també va aconseguir el triomf
per equips en equips composts
també en categoria sub 18 (amb
Blasi, Sebastian Deldique, Oliver
Deldique i Josep Salomon), mentre que la resta de resultats van
ser un 6è i un 8è lloc, respectivament, de Joan Solé i Joan Bru
en la sub 20 (amb triomf també
per equips) i una meritòria 11a
posició de Paula Vall-llovera en la
categoria sub23.
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| Airborne Kingdom
Un videojoc que combina la gestió d’una ciutat amb l’exploració
d’ambients inhòspits, on l’estratègia té una gran importància. Per a PC.

Famosos

No t’ho perdis

Cuiner, pastisser i empresari, Albert Adrià
(l’Hospitalet de Llobregat, 1969) va seguir els passos del seu germà Ferran.
L’any 1985 va entrar a treballar al restaurant El Bulli, del gran dels germans Adrià,
i va poder explotar el seu talent. Un dels
seus grans encerts va ser posar en marxa
el restaurant Tickets, des d’on ha portat
les tapes a un altre nivell. Després d’aquest, s’hi van anar sumant altres restaurants (Hoja Santa, Enigma, Bodega 1900 i
Pakta) i projectes ambiciosos com el
mercat Little Spain de Nova York, que va
crear de la mà del xef José Andrés. Per
tota aquesta trajectòria i capacitat d’innovació, l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició li ha atorgat el Premi
Nacional de Gastronomia 2020.

Fira de Santa Llúcia
Aquest any tindrem un Nadal diferent i estrany però,
malgrat tot, hi ha una activitat tradicional que ha resistit la pandèmia: la Fira de Santa Llúcia de Barcelona.
El mercat de Nadal més antic de la capital (enguany
suma 233 edicions) està en marxa des del 27 de novembre i es mantindrà fins al 23 de desembre. Això sí,
la crisi del coronavirus ha obligat a reduir el nombre de
parades, passant de 280 a 133, i a establir controls d’aforament per evitar les habituals aglomeracions de visitants, que en el context actual serien tot un perill.

Llibres

La fitxa

?

A L B E R T

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

Ser un dels grans cuiners catalans

Un dels seus restaurants és el famós Tickets de Barcelona

Rebre el Premi Nacional de Gastronomia

QUÈ HA FET

L’atorga l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició

...

A LES XARXES

Teatre

A D R I À

Merescut

Ningú posa en dubte els seus mèrits per guanyar el premi

Música

Pelis i sèries

I a cada casa hi haurà un mort
Ramon Breu

Karaoke Elusia
Oriol Puig

11 razones
Aitana

Josep
Aurel

Aquest 2020 és, també, l’any del centenari de l’assassinat de Francesc Layret,
l’advocat que va defensar els obrers de
Catalunya a principis del segle XX. Ramon
Breu, de la mà de Pagès Editors, ha publicat en el seu honor el llibre I a cada casa
hi haurà una mort. La mort de Francesc Layret. Es tracta d’un llibre a cavall entre la novel·la negra i la novel·la històrica.

L’Anita, el Sam i el Cristian lloguen la sala
privada d’un karaoke per celebrar la
seva graduació d’institut. Durant la nit
canten cançons i recreen tot el que ha
passat aquest últim any. Karaoke Elusia és
un projecte jove, tant en el repartiment
com en l’autoria i la direcció, i aborda temes com el bullying o el suïcidi.
A la Sala Beckett de Barcelona.

El nou disc d’Aitana, 11 razones, ens ofereix, com no podia ser d’una altra manera,
onze cançons a través de les quals la jove
cantant de Sant Climent de Llobregat
marca la diferència respecte del seu àlbum debut, Spoiler. El nou treball inclou
col·laboracions amb artistes de moda,
com Sebastián Yatra, Beret o Natalia Lacunza, i ha agradat als seus fans.

Ha estat seleccionada com la millor cinta d’animació als Premis del Cinema Europeu 2020 i ha robat el cor de crítica i públic, que la consideren una obra mestra.
Josep, l’òpera prima del dibuixant francès
Aurel, és un homenatge a la figura del dibuixant català Josep Bartolí, un artista fins
ara oblidat que va retratar la dura vida
dels exiliats republicans a França.
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EL CONSELL DE LA QUINZENA

ESTILS DE VIDA
Reviure l’esperit nadalenc
i

OCI

adal ja és aquí i fugir-ne és missió impossible. La il·luminació dels carrers, els anuncis de la tele i els aparadors de
les botigues fa dies que ens avisen que ha arribat l’època
de l’any més estimada i odiada a parts iguals. D’altra banda, les
notícies, les campanyes institucionals i les xifres de la pandèmia
ens recorden que aquest no podrà ser un Nadal normal.
Tant si detestes aquestes festes com si les adores, hauràs de
ser responsable. Cal que tothom faci un esforç per evitar que els
casos de coronavirus es tornin a disparar al gener. Ara bé, si ets
fan de Nadal, no has de renunciar al teu esperit nadalenc i, si
n’ets un hater, potser és moment de donar-li una segona oportunitat. Però, sobretot, és important aconseguir que no es converteixi en un moment trist: enguany ja hi ha hagut prou tristor.
Comença per una bona marató de pel·lícules de Nadal, com
Love Actually, Sol a casa o El Grinch (els haters s’hi sentiran identificats). Continua amb les nadales, et portaran bons records i
t’animaran mentre decores la casa. Per últim, fes un canvi de xip,
assumeix que no hi haurà grans àpats familiars ni festes amb
amics i pensa alguna proposta virtual que us mantingui a prop.

N

Les claus
SESSIÓ DE CINE
NADALES
DECORACIÓ
CANVI DE XIP

Fes una bona marató de pel·lícules nadalenques,
com ara ‘Love Actually’, ‘Sol a casa’ o ‘El Grinch’
Una bona recopilació de nadales que et portin bons records
t’ajudarà a pensar en aquestes festes en sentit positiu
Aprofita el fil musical de les nadales per decorar la casa
amb l’arbre i el pessebre i donar la benvinguda al tió
Assumeix que enguany no hi haurà grans trobades
amb amics i familiars i pensa alguna proposta virtual
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