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Demanen que no tanqui
una oficina de Caixabank
del barri de Pedralbes

L’argentina Nathy Peluso
serà un dels noms destacats
del Jardins de Pedralbes
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JxCat guanya el 14-F a les
Corts per davant del PSC i ERC
El partit de Borràs va aconseguir ser el més votat, mentre que Vox va irrompre amb força sobretot a Pedralbes pàg 3

CULTURA pàg 8

COMERÇ pàg 10

FUTBOL SALA pàg 12

Tres centres cívics
cortsencs, al Barcelona
Districte Cultural

El Gremi de Restauració
demana al Govern una
reobertura progressiva

Els dos sèniors de
l’UBAE, en marxa
després de la Covid
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El PSC ha estat el partit amb més victòries als barris de la ciutat. Infografia: Línia Les Corts

Les Corts es decanta per JxCat
» La candidatura de Laura Borràs va ser el partit més votat al districte, per davant del PSC i d’ERC
» Al conjunt del país el 14-F va deixar un empat a 33 escons entre socialistes i republicans
Albert RIbas
LES CORTS
Les eleccions al Parlament d’aquest passat diumenge 14 de febrer van tenir a les Corts un
guanyador diferent que al conjunt de Catalunya. Mentre que
els resultats generals van deixar
un empat a 33 escons entre el
PSC i ERC, amb els socialistes
guanyant en nombre de vots, al
districte la victòria va ser per a
JxCat. La formació independentista, amb Laura Borràs al
capdavant de la llista, va aconseguir reunir un total de 8.253
vots, que li van representar el
21,5% dels suports.
Després de JxCat, la formació més votada va ser el PSC de
Salvador Illa, que va experimentar un creixement molt ampli respecte de les eleccions al
Parlament celebrades a finals
del 2017. Els socialistes van rebre el suport de 7.992 veïns
(20,8%) i van aconseguir quedar per davant d’ERC, que a les
Corts es va haver de conformar
amb la tercera posició. Els republicans, amb Pere Aragonès
de número 1, van quedar a una
mica més de 1.500 vots dels socialistes. Concretament, van
obtenir 6.428 vots, una xifra que

els va representar el 16,7% dels
suports.
LA IRRUPCIÓ DE VOX
La pitjor notícia de la nit electoral del 14-F va ser l’espectacular irrupció de la formació
d’extrema dreta Vox al Parlament després d’aconseguir treure 11 diputats i situar-se com a
quarta força. A les Corts, Vox,
que tenia com a cap de llista Ignacio Garriga, també va acon-

Vox va obtenir uns
grans resultats i no li va
faltar gaire per guanyar
al barri de Pedralbes
seguir ser el quart partit més votat amb 3.418 vots (8,9%).
Just darrere de Vox es va situar el PP d’Alejandro Fernández, que al districte va aconseguir un dels pocs resultats mitjanament bons (3.166 vots que
van representar un 8,2% dels
suports), ja que la jornada va
ser pèssima per als populars i
només van obtenir tres diputats. Qui també va viure una nit
electoral absolutament nefasta
va ser Ciutadans. La formació
taronja, que aquesta vegada
presentava Carlos Carrizosa de

cap de llista, només va aconseguir retenir 6 dels 36 diputats
que tenia. Al districte va ser la
sisena força amb 2.994 suports
(7,8%).
Per últim, i com ja és habitual, Catalunya En Comú va
veure com les Corts no és un dels
seus millors districtes i només va
recollir 2.107 vots (5,5%), en
una jornada on la formació de
Jéssica Albiach es va haver de
conformar amb mantenir els
seus vuit diputats al Parlament.
La CUP, per la seva banda, que
amb nou diputats va aconseguir
un resultat excel·lent, a les Corts
va ser el vuitè partit amb 1.736
vots (4,5%).
BAIXA PARTICIPACIÓ
Lògicament, les eleccions de
diumenge van estar marcades
per la pandèmia. Això va provocar que la participació caigués
en picat respecte les del 2017,
que d’altra banda havien registrat una xifra rècord. Llavors va
votar el 79,1% del cens, mentre
que aquesta vegada ho va fer el
53,5%. Tot i això, a les Corts, la
participació va ser del 65,3%,
més de vuit punts superior a la
del conjunt de la ciutat, on va ser
del 57,1%. De fet, va ser el segon
districte amb una participació
més alta, només per sota de Sarrià-Sant Gervasi.

Els barris: dues victòries
de JxCat i una del PSC

RESULTATS4Pel que fa als
barris del districte, JxCat va
obtenir la victòria en dos
(les Corts i Pedralbes) i el
PSC en un (la Maternitat i
Sant Ramon).
Així doncs, en el cas de
JxCat, el millor resultat el va
aconseguir a les Corts, on va
rebre el 23% dels suports i va
quedar per davant del PSC
(20,5%) i d’ERC (17,9%). A
l’altre barri on va aconseguir
guanyar, a Pedralbes, la llista de Laura Borràs ho va fer
de forma molt ajustada amb
el 18% dels vots, per davant
del PSC (17,8%) i de Vox,
que en aquesta zona, la que té
una renda més alta de tota la
ciutat, va firmar un impressionant tercer lloc amb el
17,7% dels suports.
En el cas de la victòria del
PSC al barri de la Maternitat
i Sant Ramon, aquesta es va
produir amb un avantatge
de gairebé tres punts percentuals. Els socialistes van
obtenir el 22,8% dels vots,
mentre que el segon i el tercer lloc van ser per a JxCat

(20,1%) i ERC (19%). En
aquest cas Vox va ser la quarta força, tot i que lluny dels
resultats aconseguits a Pedralbes. A la Maternitat i
Sant Ramon, el partit ultra va
rebre un 8,3% dels suports,
mentre que a les Corts va ser
el cinquè, amb Ciutadans per
davant, amb el 7,1% dels vots.

23%

és el suport que JxCat
va tenir a les Corts,
el més alt d’un partit
als tres barris

Pel que fa a la CUP, un altre dels guanyadors de la nit
electoral d’aquest 14 de febrer, el seu millor resultat el
va obtenir a les Corts (5,3%),
mentre que a la Maternitat i
Sant Ramon el suport aconseguit va ser del 4,5%. Per últim, a Pedralbes, un barri on
els cupaires són irrellevants,
els vots que van recollir només van representar l’1,4%.
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La lupa

Les arrels no neixen del ciment
Foto: Pexels

per Ateneu Popular de les Corts

L

’Ateneu Popular de les Corts som un projecte autogestionat i nascut amb la intenció d’apropar l’espurna de la transformació social al barri. Amb aquest objectiu i fa
ja tretze anys, som l’aixopluc d’organitzacions de
base i entitats diverses que contribueixen a la difusió
de la cultura popular i construcció d’una alternativa al sistema capitalista. Així mateix, no defugim el
nostre compromís feminista i de classe i ens mantenim com a agent polític i punt aglutinador de lluites compartides.
D’aquesta manera és com l’Ateneu ens hem fet
un lloc dins el barri: la flama que vàrem encendre
fa més d’una dècada ha contribuït al naixement i enfortiment del teixit popular cortsenc, amb la convicció que l’autoorganització i l’assemblearisme
són un pilar fonamental de la nostra proposta. Paral·lelament, hem treballat agermanats amb la
Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans, amb

la voluntat d’estendre i fer germinar la nostra
aposta. En moments d’excepcionalitat, com ara l’actual crisi econòmica desencadenada per la pandèmia de la Covid-19, hem servit d’indret per al repartiment d’aliments i assessorament laboral arreu
del territori.

No defugim el nostre compromís
feminista i ens mantenim com a
puntal aglutinador de lluites
Coincidint amb l’alarmant auge de partits d’extrema dreta i la seva consegüent entrada a les institucions, l’Ateneu ens reafirmem en l’antifeixisme
i romanem al servei de les nostres veïnes com a alternativa i centre de la construcció democràtica d’un

Les millors

Miquel Codolar / ACN

perles

bastió popular, sostingut per lluitadores arrelades
al context local. En aquest sentit, ens hem consolidat com un espai de reflexió crítica i formació compartida, ja sigui a través d’actes i xerrades o campanyes amb un compromís inqüestionable amb el
nostre barri i realitat més immediata.
Així doncs, els casals i ateneus venim de lluny
però som llavor de futur i peça clau en la construcció de la nostra nació. La reivindicació dels Països
Catalans com a marc territorial i proposta política
beu i s’enforteix de dècades de lluites compartides
on els ateneus i casals hem jugat un paper inestimable en la transmissió d’aquest ideal. Som un puntal en l’expansió del projecte polític de l’independentisme popular indestriablement associat amb l’alliberament social, i és per aquest motiu que hem esdevingut l’expressió física d’una proposta de futur
per al nostre país: sense oblidar els nostres orígens,
tampoc renunciem a prendre partit.

N

LA FOTO

ox es fa un embolic i fa campanya a favor del top manta:
“Ens comprometem a reforçar els nivells de seguretat
ciutadana a Barcelona i la venda ambulant il·legal”, deia un
cartell que va fotografiar l’exdiputat cupaire David Fernàndez.

V

’han acomiadat, com a l’avi de Leonor”, va piular
Bernat Barrachina quan el van fer fora de TVE per
rotular “Leonor se’n va d’Espanya, com el seu avi”.
Va completar el tuit amb la famosa disculpa de l’emèrit.

“M

artit de Dones que ho Farien Millor que els Actuals Inútils
(PDFMAI): és el partit que va votar (i inventar) algú el 14-F.
A la papereta, que imitava les reals, s’hi podien llegir noms tan
diversos com Emma Watson, Mercè Rodoreda o la princesa Leia.

P

n ualabi, un cangur petit, a Roda de Ter (Osona): la
nova imatge surrealista d’aquest 2021. L’associació de
guàrdies municipals de Catalunya en va publicar un vídeo
fent una pregunta difícil de respondre: “Com hi ha arribat?”

U
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Els semàfors

Safata d’entrada

Guanya l’independentisme

Junts per Catalunya va
aconseguir diumenge ser la
força més votada al districte, tot
i haver-se de conformar amb el
tercer lloc en els resultats finals
d’arreu del país. La formació de
Laura Borràs va guanyar en dos
dels tres barris de les Corts.

Foto: Mar Rovira / ACN

JxCat

per Jordi Oriola

pàgina 3

Districte Cultural

Les Corts UBAE
El + llegit

Els centres cívics Tomasa
Cuevas-Les Corts, Joan Oliver
Pere Quart i Can Deu formen
part de la nova edició del cicle
Barcelona Districte Cultural, que
fins a finals de maig ofereix
un cartell dedicat a les arts
escèniques i l’audiovisual.
pàgina 8

El sènior masculí mamut,
entrenat per Valtinho, s’ha
assegurat acabar la primera fase
de Tercera de futbol sala en la
primera posició. Falten dues
jornades per jugar-se i el
conjunt verd ha guanyat
12 dels 14 partits disputats.
pàgina 12

línialescorts.cat

1

Som cortsencs i cortsenques

2

Les Corts post-Covid

3

L’Escola Anglesola estrena
l’edifici del carrer Numància

4

Volen més arbres a la zona
final del pla Europa-Anglesola

5

Les Corts reivindica la gent
gran a través de l’art urbà

P

er tercera vegada consecutiva, l’independentisme català venç amb majoria absoluta en les eleccions al
Parlament de Catalunya. Ha
guanyat de manera rotunda
amb 74 escons, per sobre dels
68 que estableixen la majoria
(en les anteriors eleccions havia
guanyat amb 70). Aquesta vegada, a més, amb el 51,22%
dels vots, sent doncs majoritari entre els votants.
Les eleccions tocaven l’any
que ve, però van ser avançades
perquè els tribunals espanyols
van enderrocar el govern del
president Quim Torra per haver
desobeït una Junta Electoral que
li va ordenar despenjar una pancarta contra l’empresonament
de polítics catalans. El president
es va negar, al·legant llibertat
d’expressió, i la justícia espanyola va estimar que el desacatament era suficient per defenestrar el president de la Generalitat de Catalunya i provocar l’avançament electoral.
A més, l’executiu català provisional, escoltant els experts
sobre la pandèmia, va decidir
posposar les eleccions cinc mesos, fins que la tercera onada de
Covid hagués disminuït, però

una altra vegada va irrompre la
justícia obligant a mantenir la
data de les eleccions el 14 de febrer. És la mateixa justícia que
manté nou polítics i activistes
catalans a la presó i que ha
emès ordres de cerca i captura
contra set polítics catalans exiliats (que les justícies alemanya
i belga han desestimat perquè
no veien justificades les acusacions o per entendre que no
es donaven garanties de judici just a Espanya). És també la
justícia que manté la cerca i
captura contra un músic mallorquí exiliat a Bèlgica per
cantar contra el rei d’Espanya,
i que ha empresonat un altre
músic català, Pablo Hasél, pel
mateix motiu.
En aquest context, i amb tot
l’aparell de l’Estat i la premsa
espanyola en contra, l’independentisme ha tornat a guanyar unes eleccions, amb una
majoria absoluta més àmplia
que mai i amb més del 50%
dels vots. Davant l’indepen-

dentisme, hi tenim l’exministre
de Sanitat espanyol socialista
durant la pandèmia, que, amb
tot el suport de l’Estat, de la
premsa i de l’unionisme en
general, ha aconseguit ser el
primer partit, però empatat
amb el primer partit independentista. I també s’oposa a
l’independentisme l’extrema
dreta espanyolista de Vox, que
irromp amb força al Parlament català amb 11 escons.
Amb aquest panorama,
l’Estat espanyol i la Unió Europea no poden negar el dret
d’autodeterminació de la societat catalana, que s’ha d’expressar en un referèndum amb
garanties democràtiques, transparència i sense joc brut. Al cap
i a la fi, la democràcia consisteix a permetre que els ciutadans decideixin a les urnes, i no
a violentar aquesta voluntat
amb lleis que haurien de servir,
precisament, per garantir un
marc que respecti el que les societats volen per a si mateixes.

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

#AragonèsPresident?

@jmangues: Com era d’esperar, la premsa
internacional centra titulars i notícies en
què l’independentisme supera el 50%. De
fet, parlen més d’Aragonès que no pas d’Illa.

#PabloHasélAPresó

@joangalvezfoto: La policia ha anat traient els manifestants fins a arribar a en
Pablo Hasél i, en aquell moment, se l’han
emportat detingut.

#RecursAlTercerGrau

@lluis_llach: El mateix dia que deixen en
llibertat Cifuentes, la Fiscalia afina el recurs
per tornar a empresonar els presos polítics. Tot plegat, l’endemà de les eleccions.
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Xarxa d’aliments | Assemblea oberta
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La Xarxa d’Aliments de les Corts celebra avui una assemblea oberta telemàtica
per valorar l’escenari postelectoral i seguir organitzant l’ajuda solidària relacionada amb els aliments, però també amb diferents reivindicacions socials.

Demanen que no tanqui
una oficina de Caixabank
» L’AV Zona Universitària afirma que té una situació estratègica
» Està situada a la cantonada del carrer Trias i Giró amb Alfambra
PEDRALBES4L’Associació de Veïns i Veïnes Zona Universitària ha
demanat a Caixabank que reconsideri la seva decisió de tancar
l’oficina bancària situada a la
cantonada dels carrers Trias i
Giró i Alfambra, a Pedralbes, que
fa 40 anys que és oberta. Des de
l’entitat diuen que aquesta oficina “té una situació molt estratègica i cèntrica i presta un gran servei a la Zona Universitària i als
barris de Pedralbes i la Mercè”.
L’associació de veïns recorda
que, a banda de les nombroses famílies del barri que fan servir
aquesta oficina bancària, a la
zona també hi ha “un gran nombre de comerços i gent que treballa o estudia a la UB i la UPC”.
Des de Caixabank es planteja
com a alternativa l’oficina del
carrer Pedro i Pons número 14-16,
però l’entitat no ho veu bé. “Som
un barri amb una nul·la comunicació amb transport públic amb
aquesta oficina. Caminant són

Nathy Peluso serà al Jardins
de Pedralbes el 17 de juliol

MÚSICA4La cantant argentina Nathy Peluso, establerta a
Barcelona, és la nova confirmació del novè Festival Jardins
Pedralbes.
Després d’haver venut totes
les entrades per al concert del
Palau de la Música del pròxim
30 d’abril en el marc del 22è
Festival del Mil·leni, l’artista,
que fusiona una mescla de gèneres musicals com el hip-hop,
el jazz o el folklore llatinoamericà, serà la protagonista del fes-

tival cortsenc el pròxim 17 de juliol. Les entrades estan a la
venda des d’avui.
Des de l’organització del festival han reivindicat que Peluso
“és una de les artistes més rellevants de la seva generació”.
Nascuda l’any 1995, amb només
26 anys la cantant argentina té
una carrera consolidada i farcia
d’èxits. El 2017 es va començar
a dedicar completament a la
música amb la publicació del seu
primer disc, ‘Esmeralda’.

Les oficines són a la cantonada de Trias i Giró amb Alfambra. Foto: AVZU

15 minuts des de l’oficina que ara
es vol tancar i això suposa un problema per a la gent gran o amb
mobilitat reduïda”, afegeixen. Si
evitar el tancament no és possible,
diuen els veïns, com a mínim
que es mantinguin en funcionament els caixers exteriors.
Per últim, des de l’entitat recorden que en alguna ocasió havien proposat a Caixabank que els
cedís una part de l’oficina, ja que

“té una superfície molt gran”, per
compensar el fet que “el barri no
té cap local social”. Si l’oficina acaba tancant, afegeix l’associació, seria un bon moment per aconseguir un acord perquè des de l’obra social del banc se cedeixi el local “per convertir-lo en un local social per al barri”. Tal com des del
banc se’ls ha comunicat a l’associació de veïns, però, la intenció de
Caixabank és vendre’l.

Peluso és una artista experta en la mescla de gèneres. Foto: Facebook

L’hora del Districte Cultural

Clarà Gispert serà divendres al Tomasa Cuevas-Les Corts. Foto: Barcelona

CULTURA4Els centres cívics
Tomasa Cuevas-Les Corts, Joan
Oliver 'Pere Quart' i Can Deu formen part de la nova edició del
circuit Barcelona Districte Cultural, que fins al 29 de maig oferirà un ampli programa dedicat
a les arts escèniques i l’audiovisual arreu de la ciutat.
Aquesta edició del Barcelona
Districte Cultural és la més ambiciosa feta fins ara, ja que no només presentarà 27 noves propostes de teatre, dansa, música

i circ sinó que també en repescarà 17 més que van ser ajornades durant les dues passades
edicions a causa de la Covid. Seran així 44 propostes d’espectacles en viu que protagonitzaran
prop de 250 funcions obertes a
tots els públics.
En el cas de les Corts, el centre cívic Tomasa Cuevas-Les
Corts s’estrenarà demà passat
amb el concert de Clara Gispert,
mentre que el mes de març la
música seguirà amb Las Ka-

ramba i Queralt Lahoz. També
hi haurà teatre, amb l’espectacle Jojo, i una doble sessió de
circ a l’abril. Al Joan Oliver
‘Pere Quart’ l’estrena tindrà
forma de teatre. El 5 de març hi
haurà una doble sessió de l’obra
‘Kl’aa, la teva cançó’ i set dies
més tard serà el torn de ‘Les coses excepcionals’. A Can Deu el
tret de sortida es farà avui amb
el concert d’Anna Andreu, que
presentarà el seu treball ‘Els
mals costums’.

Espais i serveis per a joves

Barris al dia
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» A les Corts hi ha tres equipaments juvenils i la Taula Jove, que ofereixen sortides i activitats
» També hi ha serveis d’assessorament laboral, de suport psicològic i de creixement personal
4Com ha afectat la pandèmia als
més joves del districte? Com en tot,
la covid-19 ha fet canviar la forma de
relació i comunicació dels joves i adolescents de les Corts. Un col·lectiu
que també s’ha vist afectat molt significativament pel confinament i la
situació derivada de la pandèmia, segons l’Enquesta a la joventut de
Barcelona que es va presentar el passat novembre. Davant d’aquesta
nova situació, tant els serveis com els
equipaments municipals, i els mateixos joves, s’han reinventat per
poder seguir fent activitats culturals
i lúdiques. En aquest sentit, el districte
de les Corts ofereix un gran ventall
d’oportunitats i activitats: tallers de
cuina, esport, música, teatre, exposicions, xerrades o serveis personalitzats, entre d’altres. Tot i que les metodologies han canviat molt a causa de la covid-19, els diferents espais
joves del districte s’adapten i es reinventen per poder oferir tots els seus
serveis i activitats de forma virtual o
presencial amb cita prèvia.
A les Corts, hi ha tres equipaments municipals: el Casal de Joves, per a un públic d’entre 18 i 35
anys; l’Espai d’adolescents Jovecardí, per adolescents d’entre 12 a
17 anys, i el Punt d’Informació Juvenil, adreçat a joves de 12 a 35
anys. Els tres equipaments tenen
l’objectiu de fomentar la comunicació, la producció cultural i la
formació d’aquest col·lectiu, promoure l’associacionisme i proporcionar un espai de trobada. Actualment, està en construcció un
nou equipament destinat a l’Espai
Jove, pensat per donar resposta a
les necessitats i interessos del jovent de les Corts. A més, al districte
hi ha el servei d’ocupació de Barcelona Activa, ubicat a les Cristalleries Planell (Doctor Ibáñez, 38).
El Casal de Joves, situat al centre cívic Tomasa Cuevas-Les Corts
(Dolors Masferrer i Bosch, 31), esdevé un lloc de trobada on endegar
projectes socials, artístics i culturals,
a través d’un seguit de tallers i activitats obertes a tothom. El Casal
també acull una quinzena d’entitats
dinamitzadores del barri i és la seu
de la Plataforma Infantil i Juvenil,
que aglutina totes aquelles entitats
juvenils que conformen el teixit
associatiu juvenil de les Corts. Podeu
consultar totes les activitats a
www.joveslescorts.info/casal.
Per la seva part, el PIJ (Punt InfoJOVE), també situat al mateix
centre cívic, és un servei personalitzat per a joves, entitats i famílies
on es pot trobar informació sobre
formació, habitatge, salut, participació, cultura i oci, estades a l’estranger i molts d’altres temes que
involucren a la joventut del districte. Els PIJ treballen en xarxa a tota

A les Corts els joves tenen una oferta de formació i activitats a la seva disposició. Fotos: Districte

la ciutat i compten amb assessories
acadèmiques i laborals. Aquest espai també ofereix activitats informatives, tauler d’anuncis, materials d’autoconsulta o un espai d’estudi. Podeu consultar els diferents
programes i serveis a www.joveslescorts.info/pij.
Finalment, l’Espai d’adolescents Jovecardí, situat a la travessera de les Corts 94, ofereix un espai per a la participació dels més
joves del districte. Un lloc on compartir, fer tallers, participar de xerrades, estudiar i conversar. Consulta els tallers i activitats a www.joveslescorts.info/jovecardi.

FORMACIÓ
El Departament de Joventut de
l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Activa,
la Fundació BCN Formació Professional i el Servei per a Adolescents
i Famílies (SAIF), impulsa la campanya ‘In-forma’t’, amb activitats
per informar i orientar els i les adolescents, joves i famílies sobre les diferents opcions formatives dels
centres educatius de Barcelona.
Enguany, a causa de les mesures sanitàries de prevenció de la covid-19,
la majoria de les seves activitats s’emeten en obert a través dels canals
de Youtube i Twitter dels serveis infoJOVE de Barcelona (@infojoveBCN). Fins al 25 de març es faran
xerrades sobre l’oferta i itineraris acadèmics, trobades amb estudiants i

professionals, tallers i dinàmiques
d’autoconeixement i es presentarà
l’oferta de formació. Més informació a www.informat.cat.

INSERCIÓ LABORAL
Des de Barcelona Activa s’ofereixen
diversos programes i serveis per a
joves, per tal de fer l’acompanyament de forma personalitzada en
la identificació del seu objectiu
professional, millorar en les competències TIC, adquirir una capacitació tècnic-professional en un
sector estratègic de la ciutat, així

Barcelona Activa

també té diversos

serveis per a joves
com assessorar en el seu procés de
recerca de feina. El programa “Barcelona Treball Joves” ofereix activitats per a joves d’entre 16 i 29
anys que busquen feina, amb la finalitat de millorar el perfil professional i aprofitar els recursos que
ofereix la ciutat. Els programes
“Joves Jo+”, adreçats a joves de la
Garantia Juvenil (16 a 29 anys), faciliten eines d’orientació i formació per trobar feina a diferents
sectors, oportunitats per a treballar, formar-se als mercats i comerços del barri o introduir-se en

l’àmbit de la programació, entre
d’altres. Així mateix, el programa
‘A prop Jove’ esdevé una passarel·la
d’accés al mercat laboral o de retorn al sistema educatiu per a joves d’entre 16 i 35 anys que estiguin patint algun tipus de malestar psicològic, amb un servei d’acompanyament personalitzat i recursos. Finalment, Barcelona Activa
disposa de cinc unitats especialitzades en ocupació juvenil a través del programa de Referents
d’Ocupació Juvenil (ROJ). Aquest
servei facilita els processos de
transició entre el sistema educatiu
i el laboral a partir de l’orientació
i l’acompanyament. L’equip de
ROJ es constitueix com a servei
d’assessorament per al conjunt
de joves de la ciutat, informant,
orientant i acompanyant-los amb
recursos, programes i serveis formatius i ocupacionals presents a
la ciutat que donin resposta a les
seves necessitats. Més informació
a treball.barcelonactiva.cat/.
ACOMPANYAMENT
L’Ajuntament també compta amb
serveis com l’’Aquí t’escoltem’, un espai d’escolta i acompanyament
per a joves de 12 a 20 anys, amb eines i recursos per enfortir les habilitats personals i socials i fomentar el creixement personal. Aquest
programa també compta amb un
servei d’atenció personal i confidencial amb suport professional,
que ofereix ajuda i orientació es-

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

pecífica i individual. A les Corts, podreu trobar aquest servei a l’Espai
d’Adolescents Jovecardí i al Casal de
Joves. Més informació a ajuntament.barcelona.cat/joves/ca.

SUPORT PSICOLÒGIC
L’espai “Konsulta’m” és un servei
de prevenció i d’assessorament
per donar suport psicològic a adolescents i joves. L’objectiu és detectar
i atendre de forma preventiva possibles problemes de salut mental i
patiment psicològic de joves d’entre 12 i 22 anys. El programa també
ofereix assessorament i orientació
en temes de salut mental a professionals que treballen amb grups d’adolescents i joves. L’espai ‘Konsulta’m’és una acció que forma part del
Pla de salut mental de Barcelona
2016-2022. El districte de les Corts
comparteix aquest servei amb Sarrià-Sant Gervasi, ubicat a l’Espai
Jove Casa Sagnier (Brusi, 61).

BIBLIOTECA JOVE
Finalment, la Biblioteca Montserrat Abelló (Comtes de Bell-lloc
192) ofereix una sala d’estudi permanent per preparar exàmens i
treballs. Amb les diferents restriccions, cal consultar al web els dies
i hores d’obertura, i les mesures de
seguretat per la covid-19.
Aquesta biblioteca compta, a
més, amb un Espai Jove, amb publicacions i materials sobre còmic, manga i novel·la fantàstica, i
espais de treball coworking.
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L’Ajuntament ha obert una convocatòria d’ajudes, amb un pressupost d’1,3
milions, dirigida als comerços que facin obres relacionades amb la rehabilitació de la imatge exterior i la millora de l’accessibilitat i la sostenibilitat.

La restauració demana una
“reobertura progressiva”
HOSTELERIA4El Gremi de Restauració ha demanat “un gest de
compromís” amb la recuperació
econòmica per part del Govern
en funcions, al mateix temps
que sol·licita avançar la “reobertura progressiva” dels bars
i restaurants, ampliant-ne l’horari i prioritzant les terrasses a
l’aire lliure.
En un comunicat, l’associació ha instat els diferents partits
a “intensificar contactes per conformar majories parlamentàries” però “sense desatendre l’emergència de la restauració".
Segons el director del gremi,
Roger Pallarols, “l'excés de prudència està asfixiant les empreses” i la solució, considera, implica recuperar l’horari continu
i obrir més hores. “Ja no queden
estalvis ni crèdits: l'únic que pot
donar oxigen al sector és treballar”, afegeix Pallarols.
En paral·lel, des del Gremi
demanen noves ajudes econòmiques complementàries, ja que
els ERTOs o els crèdits ICO i ICF
“estan funcionant de manera

Ametller invertirà 50 milions
per créixer els pròxims 3 anys

ALIMENTACIÓ4El grup Ametller Origen invertirà 50 milions
d’euros en l’expansió de la companyia els pròxims tres anys. El
director general de la firma, Josep Ametller, va anunciar ahir
que el grup alimentari vol seguir eixamplant el mapa de les 111
botigues actuals, 15 de les quals
aixecaran la persiana aquest
any, mentre també treballen en
altres models de negoci.
Més a llarg termini, de cara
a l’any 2027, el propòsit del
Grup Ametller és assolir una

producció totalment neutra d’emissions contaminants i arribar
a una quota de mercat del 8%.
Sobre qüestions relacionades
amb la sostenibilitat, l’empresa
posarà en marxa aquest any un
sistema de recollida selectiva
dels envasos a les botigues a
través d’unes bosses que es distribuiran entre els clients.
La companyia alimentària
ha tancat recentment el balanç de
l’any 2020, durant el qual va facturar 370 milions d’euros, un
19% més que l’exercici anterior.

Roger Pallarols, en una imatge d’arxiu. Foto: Marta Casado Pla/ACN

residual”. “El Govern en funcions
no pot mostrar-se impassible
davant l’enfonsament de tot un
sector”, conclouen.
RECURS AL TSJC
D’altra banda, el TSJC ha admès a tràmit el recurs de la Fecasarm en què demana mesures
cautelars per a la reobertura de

l’hostaleria i la restauració en
horari continuat fins a les deu
de la nit després de la resolució
del Tribunal Superior de Justícia del País Basc. La demanda
de l’entitat també pretén que
llocs d’oci nocturn com els cafès teatre, els cafès concert i les
sales de concerts puguin funcionar com a servei de bar.

Josep Ametller és el director general del grup. Foto: Gemma Sánchez/ACN
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Hípica | Ferrer-Salat brilla en la segona jornada del CDN3

L’amazona olímpica Beatriz Ferrer-Salat va ser la gran protagonista de la segona
jornada del CDN3 d’hípica, que es va disputar a les instal·lacions del Polo. L’actual
campiona d’Espanya va demostrar el seu domini en les dues jornades de la cita.

Victòria i empat dels equips
del Polo en el retorn de l’hoquei
Pau Arriaga
PEDRALBES
Victòria del sènior femení i empat del masculí. Aquests han estat els dos primers resultats dels
sèniors d’hoquei herba del Reial
Club de Polo el 2021 (i, per extensió, en la segona volta de les
seves respectives lligues).
El conjunt entrenat per Fabri
Demarchi va sumar tres punts valuosos a Les Pedritxes contra el
CD Terrassa (1-2) en un partit
que va desequilibrar Flor Amundson, autora dels dos gols del
Polo. El tècnic va completar la
convocatòria amb dues juvenils
(Alicia Umbert i Patricia Portabella) i una jugadora del cadet
(Luna Oijevaar).
La primera aparició de l’equip
a l’Eduardo Dualde el 2021 està
prevista per a diumenge a dos
quarts d’una del migdia, quan es
veuran les cares contra el segon
classificat (i vigent campió de la
Copa de la Reina): el Junior de

El sènior femení va guanyar a Terrassa. Foto: JM Llorens / RCP

Sant Cugat. L’últim partit del
mes també serà contra les vallesanes, a domicili, el dijous de la
setmana que ve.
Qui no va poder guanyar i va
haver de conformar-se amb un
punt va ser el primer equip masculí de Roger Pallarols, que també va estrenar l’any contra el CD
Terrassa (2-2), en el seu cas a casa
i diumenge passat. Marc Miralles
també seria el nom més destacat

de l’equip, anotant un doblet,
però els vallesans acabarien empatant en l’últim període.
L’equip, que encara té pendent un partit de la primera
volta, buscarà sumar el primer
triomf de l’any aquest dissabte
al camp d’un altre dels equips de
la capital del Vallès Occidental,
l’Atlètic Terrassa. En principi, el
següent partit del Polo ja seria el
mes de març.

Els dos sèniors de Doble derrota del
l’UBAE, en marxa Manyanet contra
després del virus el Bordils B
Els dos sèniors de futbol sala de l’UBAE
s’han posat en marxa
aquest mes després de deixar enrere els casos positius de coronavirus de finals de gener.
El primer equip femení, que
encara ha de recuperar els partits
contra el Joventut d’Elx i a la pista del César Augusta, ha sumat
quatre punts de sis en l’inici d’aquest febrer, gràcies a l’empat
contra el filial de l’Intersala Promises (1-1) i el triomf de dissabte passat a la pista de l’Hispànic
de Torrent (3-6). El pròxim partit (i l’últim, a priori, del mes) serà
aquest dissabte contra el filial del
Xaloc Alacant.
Pel que fa al sènior masculí de
Valtinho, els mamuts van perdre
el segon partit del curs a casa contra el Jesús-Maria de Sant Gervasi (1-4, dissabte passat). L’endemà, els cortsencs guanyarien a
la pista del Xarxa Horta (2-5).
L’equip, que ja és campió d’aquesta primera fase, tancarà el
primer tram a la pista de l’AECS
i contra el CFS Eixample.

Foto: Handbol Cambrils

L’Handbol Manyanet va
perdre els dos partits que
va jugar el cap de setmana passat contra el líder del seu
grup de la Lliga Catalana, el filial
de l’Handbol Bordils.
El partit de dissabte al Pavelló de l’Illa va ser més disputat (els
de Marc Pagès guanyaven per la
mínima quan faltaven 10 minuts per al final), però el Manyanet acabaria perdent per 23 a
26. En canvi, l’endemà en aquesta localitat del Gironès l’equip no
va plantar tanta cara i va acabar
derrotat per un clar 34-25.
Els pròxims reptes seran el
cap de setmana de la setmana
que ve: un doble enfrontament
contra un rival directe, l’Handbol
Cooperativa Sant Boi.

Un sistema de pensions més just
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» El Consell de Ministres aprova un complement per a pensionistes de 400 euros l’any per fill
» També es tira endavant la flexibilització dels criteris per accedir a l’ingrés mínim vital
4El govern espanyol ha aprovat al
Consell de Ministres un nou reial
decret que reforma (i millora) el sistema de pensions.
D’una banda, s’ha donat llum
verda a un nou complement per a
pensionistes de gairebé 400 euros
anuals per cada fill, des del primer,
amb l’objectiu de “reduir la bretxa
de gènere en les pensions”, tal
com ha dit el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José
Luís Escrivá. D’altra banda, s’han flexibilitzat els criteris per accedir a l’ingrés mínim vital.
Són mesures per aconseguir un
sistema de pensions més just per
ajudar una població que pateix les
conseqüències socials i econòmiques de l’emergència sanitària que
ha provocat el coronavirus.

AJUDES PER CADA FILL
El nou complement que rebran els
pensionistes per maternitat o paternitat s’aplicarà a partir del primer
fill (fins ara era a partir del segon
descendent) i serà d’uns 28,5 euros al mes en catorze pagues, és a
dir, d’uns 400 euros l’any. Segons
informen des del Ministeri de Seguretat, el fet que passi a aplicar-

se a partir del primer fill donarà accés a gairebé 30.000 persones més
i beneficiarà “especialment les pensions més reduïdes”.

BRETXA DE GÈNERE?
Però per què el govern espanyol
diu que aquestes modificacions
serviran per combatre la bretxa de
gènere en les pensions?
Anem a pams: fins ara, el sistema reconeixia aquest complement només a les dones que fossin mares de dos o més fills i que
tinguessin dret a la pensió d’incapacitat, jubilació o viduïtat. El ministre Escrivá –que ha detallat que

El nou complement
per fill beneficiarà
sobretot les dones

la bretxa de gènere en les pensions
és del 30% i que la voluntat és que
sigui inferior al 5%– ha explicat
quan s’origina aquesta desigualtat:
“Després de la maternitat del pri-

S’aprova un complement de 400 euros anuals per cada fill, des del primer, per reduir la bretxa de gènere. Foto: Pexels

mer fill”. Això passa perquè, en els
dos anys següents, hi ha una caiguda de les percepcions salarials
que deriva a llarg termini en la reducció de la pensió.
Escrivá també ha assegurat
que, tot i que tant homes com dones tindran dret al nou complement, es calcula que un 98% dels
beneficiaris seran dones. El podrà
percebre el membre de la parella
que “acrediti un perjudici en la
seva carrera professional després

del naixement del fill o fills” i, en cas
que cap dels dos ho pugui acreditar, el dret se li reconeixerà a la mare
o al progenitor amb una pensió
menor si es tracta d’una parella del
mateix sexe.

L’INGRÉS MÍNIM VITAL
Pel que fa a l’ingrés mínim vital,
es flexibilitza el concepte d’Unitat de Convivència per tal de facilitar l’accés a aquesta prestació.
Segons el Ministeri, es facilita

l’accés a l’ingrés mínim vital a persones que viuen a centres residencials de caràcter no permanent, com albergs o cases d’acollida. També s’introdueix el concepte “unitat de convivència independent” en casos de violència masclista, divorci o separació
i desnonament. Per últim, es possibilita que situacions determinades difícils d’acreditar puguin
ser certificades per serveis socials
i per entitats col·laboradores.

Viu en línia
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| Super Mario
El personatge per excel·lència dels videojocs i que no passa mai de moda
porta ara a Switch el Super Mario 3D World amb l’extra Bowser’s Fury.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Twitter (@BcnDCultural)

Algú com ell no necessita presentació: el coneix
tothom. Gerard Piqué (Barcelona, 1987) és un dels
millors centrals del món i un crac del Barça des de
l’era Guardiola, però no només això. També assumeix el paper de portaveu dels jugadors quan cal i
és d’aquells futbolistes que destaquen fora del
camp per raons tan diverses com ser la parella de
Shakira des del 2010 o mullar-se parlant de política. Aquesta última l’ha portat a ocupar titulars els
últims dies. Mentre la premsa esportiva se centrava en la seva recuperació de la lesió que es va fer el
mes de novembre, Piqué feia un tuit reflexionant
sobre els resultats de les eleccions del 14 de febrer.
“Majoria de vots independentistes. I ara, què?”, es
preguntava, alhora que es mostrava preocupat per
la irrupció de l’extrema dreta i elogiava l’actitud
d’Alejandro Fernández davant la derrota mentre
criticava el mal perdre de Carlos Carrizosa.

BCN Districte Cultural
Des del passat 10 de febrer està en marxa una nova edició
del Barcelona Districte Cultural, que omplirà d’espectacles
els centres cívics de la ciutat fins a finals de maig. Només
aquest mes s’han programat una vintena d’actes per a
tots els gustos: concerts d’estils molt variats, obres de teatre, projeccions de pel·lícules i documentals i, fins i tot,
una comèdia musical. Entre un mar de propostes, n’hi ha
també de moltes pensades per als més petits. Com cada
any, les entrades són gratuïtes; això sí, cal reservar-les per
controlar l’aforament i no superar els límits permesos.

Llibres

La fitxa

?

G E R A R D

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

Ser un crac del Barça

És un dels grans actius de l’equip des de l’era Guardiola

Reflexionar sobre el resultat de les eleccions

QUÈ HA FET

Ho va fer via Twitter, on també va publicar una foto votant

...

A LES XARXES

Teatre

P I Q U É

Moltes (i diverses) reaccions

Hi ha qui el va felicitar per implicar-s’hi i qui el va criticar

Música

Pelis i sèries

Dilluns ens estimaran
Najat El Hachmi

Canto jo i la muntanya balla
Clàudia Cedó

Parc
Ferran Palau

Entre nosotras
Filippo Meneghetti

La novel·la amb què Najat El Hachmi va
guanyar el Premi Nadal fa un mes ja és
a les llibreries. Dilluns ens estimaran (Edicions 62) segueix la línia dels seus llibres
anteriors, que s’endinsen en l’experiència de dones que, com ella, han crescut
en una família musulmana tradicional. La
protagonista coneixerà una noia que l’acompanyarà en el seu camí a la llibertat.

La dramaturga Clàudia Cedó i els directors Guillem Albà i Joan Arqué han convertit en obra de teatre l’exitosa novel·la
d’Irene Solà. El text, maridat amb música de Judit Neddermann, transportarà el
públic al paisatge bucòlic descrit al llibre,
entre Camprodon i Prats de Molló, i a conèixer-ne els personatges que l’habiten.
A la Biblioteca de Catalunya.

Reflexe i Parc, els dos primers temes del
nou disc de Ferran Palau a veure la llum,
han triomfat a totes les plataformes.
Això demostra que el cinquè àlbum del
collbatoní és un dels més esperats del
moment. Parc (Hidden Track Records),
que comparteix títol amb una de les cançons, arriba aquest mes amb una bona
dosi del que Palau anomena easyloving.

La Nina i la Madeleine són dues dones
jubilades que porten el seu amor en secret des de fa dècades. A ulls de la resta
del món, només són unes veïnes amb
bona relació, però de portes endins
procuren estar sempre juntes i compartir
una vida en comú. Fins que un succés inesperat farà trontollar les seves vides i,
potser, el seu secret deixarà de ser-ho.
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ESTILS DE VIDA
Organitza’t fent ‘batch cooking’
Foto: Pexels

i

CUINA

es paraules en anglès per denominar hàbits que potser
hem fet tota la vida estan de moda. Un d’aquests conceptes és el batch cooking, que consisteix a cuinar en una tarda
(normalment, la de dissabte o diumenge) els dinars de tota la
setmana. És a dir, preparar tàpers... o n’hauríem de dir carmanyoles? Tingui el nom que tingui, el cas és que aquesta pràctica
és molt útil a l’hora d’organitzar-nos la setmana i evita que ens
hàgim de preguntar cada dia què menjarem. A més, ens fa més
fàcil seguir una dieta sana: si ja tenim el dinar preparat, no acabarem menjant qualsevol cosa quan tinguem pressa.
Per acostumar-nos al batch cooking, hem de saber planificar.
Podem aprofitar els divendres al vespre o els dissabtes al matí,
per exemple, per decidir els menús de la setmana. Un cop els
tinguem apuntats, hem de tenir en compte què necessitem i
què tenim a casa, per fer una llista de la compra adequada. A
l’hora de cuinar, hem de fer més quantitat que normalment, així
podrem congelar les racions i tenir-les per a més endavant.
També haurem d’aprofitar bé els recursos de la nostra cuina,
fent servir els diversos focs i el forn alhora per acabar abans.

Les claus
PLANIFICAR
COMPRAR
CUINAR
CONGELAR

Aprofita el vespre de divendres o el matí de dissabte
per aturar-te a pensar tots els menús de la setmana
Comprova què necessites i què tens a casa per fer
una bona llista de la compra i no malbaratar temps ni diners
Treu el màxim partit a la teva cuina per preparar diversos plats
en poc temps, fent servir tots els focs i el forn alhora
Fes més quantitat que normalment i congela les racions
per separat, així les tindràs llestes per a més endavant

Foto: Pexels

L

| 16

línialescorts.cat

17 de febrer del 2021

Pròxima edició: 3 de març

