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TRENCANT LA BARRERA pàg 3

TEATRE pàg 10

Parlem amb quatre dones
referents que s’han obert
camí entre els homes

Pau Roca serà a les Corts
el 12 de març amb
Les Coses Excepcionals

línialescorts
16 anys
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Colau gastarà 2,3 milions
a les Corts en set projectes
Foto: Línia Les Corts

Les inversions més grans seran una reforma a la Mercè i un carril bici entre el Parc Cervantes i el Palau Reial pàg 10

L’OFICINA TANCARÀ pàg 10

Caixabank no traurà
els caixers de l’oficina de
Trias i Giró amb Alfambra
A FONS pàgs 12 i 13

Negoci polèmic
Queixes veïnals per la construcció d’una macrocuina pàg 10

Qui va votar l’extrema dreta
a l’àrea metropolitana?
HOQUEI HERBA pàg 20

Els dos sèniors del Polo
s’enfronten contra l’Egara
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Esquerdant el sostre de vidre
» La barrera invisible que impedeix o dificulta l’ascens professional de les dones comença a cedir
» Parlem amb quatre dones que s’han obert camí en àmbits tradicionalment reservats als homes
Anna Utiel
BARCELONA
“Si hagués estat un home, ho
hauria tingut més fàcil i tot hauria anat més ràpid”. Ho diu Anna
Navarro, la dona més influent del
món en tecnologia del 2020 segons la revista Analytics Insight,
però també la dramaturga, directora de teatre i actriu Lara
Díez. I ho podrien dir tantes altres dones de tot arreu.
Darrere d’aquesta realitat hi
ha el concepte del sostre de vidre,
la barrera invisible que impedeix
o dificulta l’ascens de les dones en
la seva carrera professional. Si bé
encara queda molt per trencar-lo,
el cert és que cada cop té més esquerdes gràcies a dones d’àmbits
tan diferents com l’esport, la política, la cultura i la tecnologia.
EL 2% DE SILICON VALLEY
“A Silicon Valley, les dones amb
càrrecs executius som el 2%”.
Anna Navarro, coneguda professionalment com Anna N.
Schlegel, forma part d’aquest reduït grup: és la vicepresidenta de
NetApp, empresa líder en emmagatzematge de dades. Ara,
molt sovint la posen d’exemple
quan es parla de trencar el sostre de vidre, però el procés per arribar fins aquí no ha estat precisament un camí de roses.
“Has de ser súper forta mentalment perquè et diuen de tot”,
assegura aquesta catalana nascuda el 1968, que viu a Califòrnia
des de fa uns trenta anys. Al
principi, molts companys no se
la prenien seriosament i només
li preguntaven per la seva procedència, el seu accent i poca cosa
més. “Has de dir: «Creus que no
ho podré fer? Doncs ara ho faré
tres vegades més ben fet»”, sentencia. Des que té una bona po-

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Anna Navarro, Dolors Sabater, Lara Díez i Laia Palau. Fotos: cedida, arxiu, Marc Soler i FIBA

sició al sector, Navarro no ha deixat de treballar per obrir portes
a més dones i, quan ha calgut,
s’ha discutit amb companys que
han contractat un home on hi podria haver anat una dona.
“A les corporacions no hi ha
diversitat”, lamenta Navarro, que
explica que, a la cúpula de les empreses, normalment hi ha molts
homes i potser una dona blanca,
mentre que a baix és on hi ha les
persones racialitzades. I és que no
podem oblidar que el sostre de vidre és encara més gruixut si, per
exemple, no ets blanca, ets trans
o ets de classe baixa.
Navarro combina la seva feina amb la tasca que fa des de cinc
ONGs, una d’elles, Women in Localization, dedicada a fomentar
el lideratge femení formant dones
per ser directives. “La vam impulsar tres dones i ara en som
més de 6.000”, afirma orgullosa.

LIDERATGES QÜESTIONATS
Ser dona i accedir a un càrrec de
poder implica, molts cops, suportar la desconfiança de qui
creu que no mereixes ser on ets.
Qui ho sap prou bé és Dolors Sabater, candidata a la presidència
de la Generalitat per la CUP-Guanyem i exalcaldessa de Badalona.
Mentre va liderar el govern
municipal, es va trobar amb homes que li deien com havia de fer
la seva feina, des de càrrecs de
l’administració fins a líders de la
societat civil. “Es pensaven que
seria feble i manejable, i els va
sorprendre que actués amb fermesa, sobretot en àmbits associats als homes, com la seguretat
o l’urbanisme”, recorda Sabater.
D’altra banda, l’exalcaldessa de Badalona assenyala també que, a l’hora de criticar una
dona política, “s’arriba a un nivell d’agressivitat i de desquali-

ficació pitjor que el que pateixen
els homes”.

ESCRIT I DIRIGIT PER... UN HOME
Lara Díez també s’ha trobat amb
companys que han intentat menystenir la seva feina com a dramaturga i directora, argumentant
que “ara et contracten més pel fet
de ser dona”, cosa que no és
certa. “Fins ara, hem viscut en un
món escrit i dirigit per homes. Hi
ha més actrius que actors, però la
majoria de directors són homes
i els papers són majoritàriament
masculins”, apunta Díez, que recorda que la ficció té la capacitat
de normalitzar determinats comportaments i situacions.
Precisament, el teatre català es
troba en un moment clau per fer
fora el “masclisme normalitzat” –en paraules de Díez– d’institucions com l’Institut del Teatre
de Barcelona o l’Aula de Teatre de

Lleida. “Espero que això sigui imparable”, diu amoïnada pel tema
però esperançada pel canvi.
“SUPERA PAU GASOL”
La capitana de la selecció espanyola de bàsquet i de l’Uni Girona,
Laia Palau, té 12 medalles internacionals. Per a la majoria de mitjans, la manera d’explicar-ho és dir
que “supera Pau Gasol”. “No m’interessa que em comparin amb els
homes”, reconeix Palau, tot i que
admet que “són els coneguts”.
Creu que això podria canviar si s’apostés més pels equips femenins.
Més enllà del reconeixement,
Palau recorda que el problema és
que el bàsquet femení “té menys
recursos i pitjor estructura”. “El
futur ideal seria no haver de recalcar el gènere i dir simplement
que soc atleta, però de moment
hem de seguir visibilitzant l’esport femení”, conclou.
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La lupa

Tornen les barricades
Foto: Laura Fíguls/ACN

per Jordi Muñoz

L’

empresonament del cantant Pablo Hasel
va donar lloc a nombroses protestes i, durant diverses nits, també a enfrontaments
entre manifestants i policia. Van tornar a
Barcelona, i a moltes altres ciutats de Catalunya, les barricades de foc, les corredisses i també les persones ferides. En alguns casos, ferides de gravetat, com la noia
que va perdre un ull per un impacte d’un projectil de
foam que hauria d’haver estat disparat per sota de la
cintura, segons el reglament.
Algunes escenes recordaven la tardor del 2019, amb
les protestes postsentència i l’anomenada batalla
d’Urquinaona. Ara el motiu era un altre, el context és
molt diferent i la intensitat i l’extensió han sigut menors. I hi ha hagut novetats significatives, com els saquejos de comerços. Però és fàcil trobar-hi un fil de continuïtat, perquè són dos episodis amb característiques,
protagonistes i ubicacions força semblants.
El context polític en què s’encén l’espurna és el mateix, salvant totes les distàncies. Un Estat en un procés de degradació i involució democràtica, en el qual
l’exercici de drets fonamentals és tractat, cada vegada
més, com un afer penal. La causa principal d’aquesta
involució són les reformes legislatives, com la llei Mordassa, aprovades majoritàriament pel PP però que el
govern PSOE-Podemos no ha revertit. En bona part és
l’herència enverinada de la darrera etapa de la lluita contra ETA, quan es va generalitzar una doctrina “antiterrorista” expansiva. Però no és qüestió, només, de lleis:
un dels factors principals d’aquesta involució és l’actitud cada cop més reaccionària del poder judicial, que

s’ha expressat en el cas del Procés amb molta cruesa,
però que també afecta altres causes.
Però a més d’aquest context polític de retallades de
drets, hi ha un context social que cal tenir molt en compte si volem entendre el que passa. Les generacions més
joves són les que pateixen més la precarietat i la manca de perspectives. I la crisi del coronavirus ha agreujat encara més aquesta divisòria, que és social però també generacional, entre els que tenen una estabilitat laboral i vital i els que viuen en la precarietat i la incertesa, sense perspectives de sortir-ne. Ara, amb l’atur ju-

El discurs moralista o, pitjor,
el de criminalització del jovent
no ofereixen cap solució
venil disparat, les universitats tancades i els espais de
socialització del jovent clausurats, la situació encara s’agreuja més. Nombrosos estudis mostren que els joves,
tot i que en termes de salut estan poc afectats, són els
que estan pagant un peatge econòmic i psicològic més
elevat per aquesta crisi.
Tot això, evidentment, no és debades. Quan a més
de vulnerar drets com la llibertat d’expressió es permet
que creixin les desigualtats, es castiga especialment el
jovent i se li tanquen les portes vitals és habitual que
hi hagi esclats de protesta molt disruptiva. I, de vegades, que derivi cap al vandalisme i la violència. Ho hem

vist abans en moltes altres ciutats del nostre entorn: perquè tot i que Barcelona (la Rosa de foc) té una llarga
tradició de barricades i protesta dura, no és pas una excepció. Londres, París, Milà, Atenes, Los Angeles i moltes altres ciutats han viscut episodis semblants als de
Barcelona, i sovint de molt més abast.
Davant d’aquesta realitat, el discurs moralista o, pitjor, el de criminalització del jovent no ofereixen cap solució. Pot ser útil políticament per a alguns partits d’ordre, o pot reconfortar sectors socials que se senten amenaçats per aquesta inestabilitat. Però no soluciona res.
Seria molt més útil acabar amb les vulneracions de drets
fonamentals i reformar la legislació i el poder judicial.
I, sobretot, afrontar problemes de fons, com l’atur juvenil, la precarietat laboral i fenòmens com la segregació i l’abandonament escolar del jovent que generen
el caldo de cultiu per a aquests esclats.
D’altra banda, però, l’experiència històrica també
ens assenyala una altra realitat. Aquests esclats puntuals de ràbia, que es transformen en episodis d’aldarulls al carrer que duren uns quants dies, rarament
serveixen per canviar les coses. I, de vegades, poden
ser contraproduents per als moviments socials, perquè els allunyen de sectors que podrien ser aliats. La
història de molts moviments transformadors, tant dels
que han tingut un cert èxit com dels que no, ens demostra que l’organització, la constància i l’estratègia
són elements fonamentals. Per això, la idealització de
les barricades, que sovint generen una certa fascinació estètica (riot porn, se’n diu en anglès), tampoc no
fa cap favor als moviments ni als seus objectius.

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@CoronaDades
[28-02-21] La millor
dada d’avui és la baixada dels nous positius
reportats en un sol dia. 960 positius.
Baixem de 1.000 en un dissabte. Seguim millorant. La pròxima setmana hi
haurà una baixada important als hospitals. Cal aprofitar aquest moment i seguir vacunant, sobretot, la gent gran.

@paullonch
[Sobre Victoria Abril]
Tots els negacionistes
tenen en comú aquesta
arrogància desesperant manifesta en la
seva podrida ignorància. Hi ha poques coses que treguin més de polleguera. Que algú imbècil et tracti com
si ho fossis tu i “jaja entra en internet y
lo verás, métete en foros”. Odi.

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

@apuente
Tras cuatro meses bajo
el estado de alarma, nadie sabe cómo han funcionado medidas como el toque de
queda o los confinamientos perimetrales en sus diferentes modalidades
autonómicas. Ni estudios técnicos, ni
evaluación política, ni casi debate social. Todo en nombre de la ciencia.

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

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@LaTangues
Avui, una personeta
de 8 anys ha fet un
acte immens de valentia: ha explicat a classe que sent que
només se li parla per criticar-la, que se
sent sola i que està trista. Una altra
s’ha aixecat i li ha dit que mai més estaria sola perquè ara ja té una amiga.
Sororitat infantil.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Els semàfors

Safata d’entrada

Joventut les Corts
El + llegit

per David Rabadà
Foto: @rocblackblock

Caixabank

Ajuntament

Rap o Rei?

Caixabank té decidit tancar
l’oficina situada a la cantonada
dels carrers Trias i Giró amb
Alfambra, a Pedralbes, tot i la
reclamació de l’AV Zona
Universitària. L’entitat bancària
ha dit, però, que deixarà els
caixers exteriors funcionant.
pàgina 10

El consistori invertirà durant
aquest 2021 2,3 milions en set
projectes diferents al districte, fruit
de l’acord signat amb ERC. Les
Corts és, però, el tercer districte
amb una partida pressupostària
més baixa. La inversió més gran
es farà al barri de la Mercè.
pàgina 10

Un any després de l’aturada
de totes les competicions pel
coronavirus, el sènior femení del
club tornarà a jugar un partit
oficial. Serà aquest diumenge a
les cinc de la tarda, quan les
grogues rebran el CBF
Cerdanyola al Pavelló de l’Illa.
pàgina 20
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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

V

eient els aldarulls a diferents ciutats en defensa
d’una llibertat d’expressió
justificada, si bé conjuntament
amb actes vandàlics injustificables, hauria estat d’ajuda que el
Rei hi hagués fet acte de presència per tal d’apaivagar els ànims.
Si un rap del Rei en va ser l’instigador, potser calia que el monarca posés aigua on altres encenien el foc. Només dient que es
posava a disposició del seu poble
per tal de resoldre-ho, amb l’afegit que els radicals aturessin les
seves accions pel bé comú, hau-

ria quedat força bé. El seu absentisme en tot això, i la manca de les seves declaracions, poden fer pensar que no es guanya
el sou que el seu poble li paga.
Sigui com sigui, el que segur
que no hauria d’haver fet és un
discurs com el del 3 d’octubre de
fa tres anys. Així no, ja que hauria encès més els radicals perju-

dicant botigues i comerços que
patien les pedrades i els robatoris. Tenint en compte el matrimoni del Rei amb la democràcia,
que parli ara o que calli per
sempre. És a dir, que faci de cap
d’Estat o que faci un pas al costat. Si no, el país quedarà centrifugat entre dos extrems: els del
Rei del Rap i els del Rap del Rei.

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

#QuerellaContraLaMesa

@junqueras: La Fiscalia es querella contra
la Mesa per permetre un debat. Intenten
censurar de nou la llibertat d’expressió
dels diputats i diputades.

#Barçagate

@Xavi_Cazorla: En la cursa per ser el pitjor president de la història del Barça, només diré que a Gaspart no el van detenir
mai. Fi del debat.

#AquestAnyTampoc

@gambineando: El festival @Primavera_Sound es torna a posposar fins al
2022. Aquest 2021 serà l’any de la marmota, veig.
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Mirada pròpia

C

Per un turisme sostenible
per Maria Abellanet
tor. I, en un moment com l’actual, aquest coneixement
i expertesa esdevenen imprescindibles. Coincidint
amb les eleccions al Parlament de Catalunya, l’últim Observatori CETT va reunir els candidats i candidates per
conèixer les seves propostes.
La gestió de la pandèmia i les mesures que encara
caldrà prendre –i que tenen uns efectes que poden esdevenir demolidors per al sector– van conformar un primer bloc d’aquest Observatori CETT. Totes les forces polítiques van coincidir en la necessitat de donar al sector
tot el suport perquè es recuperi, a través d’ajudes directes
i indirectes, i d’actuar des de les administracions perquè el turisme torni a les xifres d’abans. Entenc que això
només es podrà aconseguir, esperem que més d’hora que

Foto: Aj. de Barcelona

ontinuem vivint una situació d’emergència sanitària sense precedents. És cert que, amb la
vacunació contra la Covid-19, comencem a
veure la llum al final d’aquest llarg túnel. Però,
tot i l’esperança que ens dona poder arribar al final d’aquest context excepcional, no hem d’oblidar que continuem encara immersos en la pandèmia i en les restriccions globals, i patint-ne les conseqüències. I em refereixo, especialment, a sectors com el del turisme.
La Covid-19 està sent una cursa de resistència per
al turisme, un àmbit que, a casa nostra, representava
el 12% del PIB. Aquesta xifra ja ens dona una idea de
la seva importància i fortalesa, i per això ara més que
mai cal persistir i dedicar totes les nostres forces a poder encarar una recuperació progressiva.
Gestionar la pandèmia serà el
gran repte que tindrà sobre la taula el pròxim Govern de Catalunya,
conscient com és de la magnitud
de l’impacte de les mesures que ja
s’han pres, en tots els àmbits de la
societat. Caldrà tenir-ho molt en
compte, perquè els seus efectes
cap a un sector com el turístic, tan
transversal i connectat amb la
resta, són encara més notables.
Amb la temporada d’estiu a
l’horitzó, ara la prioritat és la recuperació més immediata. Però el
nou equip de Govern haurà de treballar, en paral·lel, en el mitjà i el
llarg termini, és a dir, en plantejar i definir quin model de turisme pretenem, i fer-ho
a partir del canvi de paradigma que haurà suposat aquesta crisi sanitària, econòmica i social.
Entenem que la reactivació serà progressiva. Però,
perquè aquesta sigui sòlida i permeti els canvis de futur necessaris i la seva transformació cap a millor, caldrà dur-la a terme entre tots els agents del sector, acompanyant-los i escoltant-los. El turisme és un dels principals motors econòmics de Catalunya i tots hi hem d’apostar amb fermesa, també des del sector públic.
EL CONSENS POLÍTIC, FONAMENTAL
Des del CETT, com a centre universitari de referència
en turisme, hoteleria i gastronomia al nostre país, tenim la vocació de generar i aportar coneixement al sec-

tard, si s’ajuden les pimes, els treballadors del sector i
els autònoms i s’estimula la demanda, des d’una efectiva entesa de totes les administracions i des d’una bona
coordinació entre l’àmbit públic i el privat.
El model de turisme del futur, ja amb els llums llargs
posats, va generar força consens entre els representants
de les forces polítiques, sobretot a l’hora de concloure
que el turisme ha d’evolucionar cap a un model fonamentat en la sostenibilitat.
Al CETT ens satisfà que, en les dues qüestions clau
per al sector –les ajudes per a la seva recuperació i la
definició de les bases del model futur– tots els grups polítics hi coincidissin. Però aquests consensos amplis cal
concretar-los. I aquí és on el sector demana acords clars
i efectius, i que se l’escolti.

Les millors

perles

esnonen una dona de 97 anys “per error”. És el cas de la
Rosario, una veïna de l’Hospitalet a qui van fer fora de casa
seva perquè es van equivocar de pis. Ara ja és a casa, però la
família i l’advocat lluiten per recuperar les seves pertinences.

D

dentifiquen una espècie d’ocell que no s’havia vist
en els últims 170 anys. Ha passat a Indonèsia, on uns
investigadors han trobat una au molt especial: el darrer cop
que algú l’havia localitzat al món era a mitjans del segle XIX.

I

na noia de 19 anys va agafar el volant de l’autobús urbà on
circulava després que el conductor perdés el coneixement.
L’Elisabeth, la jove heroïna de Lleida, ha explicat a Els matins de
TV3 que va reaccionar ràpidament per evitar la tragèdia.

U

n gall que feien servir per a baralles a l’Índia mata el
seu amo amb el ganivet que li havien lligat a la pota.
L’animal va intentar fugir, el propietari el va voler retenir
i el ganivet que duia el gall se li va clavar per accident.

U

Miquel Codolar / ACN

A aquestes dues grans prioritats per al sector n’afegeixo una tercera, que estic convençuda que és clau:
la formació. Tots els partits van coincidir també en la
necessitat d’apostar i impulsar una formació que respongui a les necessitats del sector, les noves tendències
i els valors d’un turisme responsable. Per això, des de
l’àmbit educatiu també calen tots els suports possibles
per donar impuls tant a la formació dels joves que volen dedicar el seu talent al turisme com a la formació
dels professionals que ja s’hi dediquen i que caldrà que
es posin permanentment al dia per donar respostes adequades als reptes que es plantegin.
És hora, doncs, que els nostres representants públics prenguin decisions fermes, d’acord amb el sector, per garantir el futur d’un àmbit molt tocat, que vol tornar a ser
potent i competitiu i que tants beneficis –de tota mena– ha aportat al conjunt de la societat. Situacions extraordinàries reclamen mesures extraordinàries a
favor del sector. I, per això, cal un
veritable pacte nacional que generi un gruix de confiança general, amb mesures valentes i decidides. No és el moment de tapar forats. A l’Observatori CETT
es van apuntar prou propostes
que es fa necessari materialitzar.
Ara és el moment de plantejar-nos tot allò que era millorable abans de la pandèmia.
També d’entendre que aquesta
pandèmia ens dona l’oportunitat de reescriure el futur del turisme. Aprofitem-ho, des del rigor de les
dades i la recerca; des de la voluntat de fer un gran
salt endavant.
Tenim un territori d’una riquesa excepcional,
amb destinacions urbanes de referència, espais naturals
molt diversos i un patrimoni envejable. En això tothom hi està d’acord. Però això ja ho tenim. Ara cal construir ponts i generar consensos per atraure un turisme responsable, sostenible i respectuós.
En bona part, aconseguir-ho està en mans del nou
Govern català i les administracions locals. I del mateix sector. Conjuntament.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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Tribuna

En nom del poble

@albasatorres: 22 anys i unes cremades
brutals perquè aquesta nit la flama d’una espelma ha encès la manta on dormia en un
garatge. Ser pobre a Barcelona. Cada dia.

Les apel·lacions al poble, com a única font abstracta
de legitimitat, són sempre perilloses i de manera conscient o inconscient no anticipen res de bo. Els líders del
Procés català també n’han abusat i n’abusen des de fa
temps. La dreta espanyola tampoc no n’és una excepció
i es compten per infinites les apel·lacions al poble espanyol del qual ells en són els únics representants. Com si
guanyar les eleccions, sigui per molt, sigui per poc, o senzillament tenir un grapat de vots a la butxaca, et converteixi en una espasa flamígera enviada directament pels
Déus per esculpir el món al teu gust. Invocar el poble és
la manera més fàcil d’abaratir el debat democràtic. Cal
sospitar-ne sempre quan el nostre interlocutor ho ha convertit en hàbit.
La legitimació institucional de la violència que s’ha produït arran dels incidents protagonitzats per grups minoritaris en el marc de les manifestacions per la llibertat d’expressió pertany també a aquesta mirada certament pertorbadora sobre els espais de convivència.
Hem sentit les apel·lacions al poble o al jovent, agafats a l’engròs i sense establir cap diferència entre manifestants i violents, per justificar comportaments injustificables. S’ha actuat com si s’hagués fet realitat la pancarta que, d’un temps ençà, es veu a les manifestacions
i que porta escrita la llegenda “El poble mana, vosaltres
obeïu”. Talment com si estiguéssim en temps de la Revolució Francesa.
Justificant la violència –o trigant una setmana a desmarcar-se’n clarament–, els nostres governants sembla
que hagin volgut fer cas a aquest mandat imperatiu d’una entelèquia anomenada poble. I fent-ho han oblidat una
vegada més –i ja en van unes quantes– que el poble al
qual diuen obeir ni és tot el poble ni n’és la part majoritària. És la que més crida, això sí.
L’any 2015, l’aleshores candidat a la reelecció a la presidència de la Generalitat, Artur Mas, va fer girar la seva
campanya electoral al voltant de l’eslògan “La voluntat
d’un poble”. Als cartells hi apareixia el candidat amb els
braços ben oberts, com si en la distància volgués abraçar tots els catalans contra el seu pit. Al seu llibre de memòries publicat recentment reconeix que va ser un error, perquè a molta gent li va generar reticències observar tan clarament com pretenia identificar-se la voluntat sencera d’un poble amb un candidat.
Els pobles –o els joves, els vells o qualsevol col·lectiu– són massa grans, matisats i plurals perquè ningú
en pugui parlar en nom seu sense introduir-hi matisos.
Per molts vots que tregui a les urnes. Se’ls ho ha d’anar
recordant a tots, perquè és ben bé cert que el poder, fins
i tot quan es considera que no se’n té prou com és el cas
de Pablo Iglesias, emborratxa.

@AndreaRos_: Hi ha una generació que va
callar i ser còmplice. Entenc que esteu remoguts, però si voleu parlar-ne, aneu a teràpia. Us toca fer un pas al costat. #NoÉsTeatre.

“

Els pobles –o els joves,
els vells o qualsevol
col·lectiu– són massa
grans, matisats i plurals
perquè ningú en pugui
parlar en nom seu sense
introduir-hi matisos.
Per molts vots que tregui
a les urnes. Se'ls ho ha
d'anar recordant a tots,
perquè el poder, fins i tot
quan es considera que no
se'n té prou com Pablo
Iglesias, emborratxa

“

L

i hem sentit dir fa dies al vicepresident del govern
espanyol que no mana prou. Es queixa Pablo Iglesias que els galons institucionals que porta gràcies als seus votants no són suficients per fer i desfer la realitat social conforme a la seva voluntat.
Contra el que podria pensar-se, el senyor Iglesias no
es queixa del seu soci de govern i de les dificultats d’entendre’s amb la gent del PSOE. No. La queixa del vicepresident es fonamenta en el fet que existeixen contrapoders que sense passar per les urnes fan tot el possible
per fer-li la guitza; sigui torpedinant les seves iniciatives
legislatives o fins i tot buscant-li les pessigolles en assumptes
que afecten la seva esfera privada. Entre aquests col·lectius organitzats que conspiren per fer-li la traveta cita els
mitjans de comunicació, els grups de pressió de tarannà
econòmic o la magistratura.
Si el senyor Iglesias hagués nascut ahir, entendríem
aquest lament de ploranera. Però com que el vicepresident té una sòlida formació en ciència política hem de suposar-li coneixements sobre la importància dels contrapesos que escapen del control governamental per, des d’una estricta lògica democràtica de confrontació d’interessos i arguments, evitar-ne l’abús o torçar la seva voluntat per considerar-la equivocada.
Pablo Iglesias oblida, a més a més, que si és vicepresident és gràcies a l’artefacte polític que va poder quallar després del moviment del 15M, que precisament va actuar com
un contrapoder –en aquest cas d’arrel social– per alterar
l’agenda política dels governs d’aleshores. Ho va fer, tot sigui dit, aprofitant els mateixos mitjans de comunicació que
al vicepresident tanta nosa li fan ara.
Per no amagar-nos en subterfugis direm que aquest
lament de Pablo Iglesias oculta una visió autoritària de
l’exercici del poder. Res estrany en la seva cultura política, d’altra banda.
La lògica té tres passos i és la que segueix: s’assenyala l’antic governant com a membre de la casta i enemic
del poble i es promet canviar-ho tot per a bé un cop se l’hagi fet fora i sigui substituït per un mateix. Quan això ha
passat, s’argumenta que els canvis que s’havien promès
no són possibles, perquè el poder públic és massa dèbil
per actuar com a motor de transformació. S’afegeix que
la democràcia, en realitat, està segrestada i que els poderosos l’han buidada de sentit i a les institucions només
hi queda el poder formal, no el real. Arribats aquí, es promouen les iniciatives legislatives que calgui per enfortir
els poders del governant perquè tingui, ara sí, prou força per esborrar els altres contrapoders. No inventem res,
aquest és un model ja experimentat i provat moltes vegades. Seria, posem per cas, el model les conseqüències
del qual pateix ara mateix la bona gent de Veneçuela.

Foto: Pere Francesch/ACN

per Josep Martí Blanch

Flaixos

@philmusical: L’eslògan pretesament elogiós “no et deixarà indiferent” no descarta
que, efectivament, no et deixarà indiferent perquè serà una merda com un piano.

9|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

3 de març del 2021

línialescorts.cat

| 10

Les Corts
línialescorts.cat

Escola Anglesola | Visita de Colau i Bargalló

3 de març del 2021

L’alcaldessa Ada Colau i el conseller d’Educació, Josep Bargalló, van
visitar dilluns la recentment estrenada escola Anglesola per fer la inauguració oficial. El nou edifici està situat al número 153 del carrer Numància.

El consistori gastarà 2,3 milions
a les Corts en set projectes
» Es reformarà la plaça del Coll de Finestrelles i els carrers de l’entorn
» També es farà un carril bici des del Parc Cervantes fins al Palau Reial
BARRIS4L’acord signat entre el govern municipal de Barcelona En
Comú i el PSC amb ERC per tal
d’invertir 30 milions en una vuitantena de projectes als barris de la
ciutat durant aquest any té una partida de 2,3 milions per al districte
de les Corts, on està previst que es
tirin endavant set actuacions.
La partida més gran, de
900.000 euros, es destinarà a la
reforma i la pacificació de la plaça del Coll de Finestrelles i els carrers del seu entorn, al barri de la
Mercè. L’altra inversió més important, de 650.000 euros, servirà per fer un nou carril bici des del
Parc Cervantes fins al Palau Reial
per millorar la connexió amb Esplugues. Des de l’Associació de Veïns i Veïnes Zona Universitària han
celebrat l’anunci, tot i assegurar
que “arriba molt tard”.
La tercera despesa més important, de 450.000 euros, serà
per a la reurbanització del carrer
de Santa Caterina de Siena, entre

Es farà un carril bici entre el Parc Cervantes i el Palau Reial. Foto: Maps

els carrers dels Moneders i l’avinguda d’Esplugues, al barri de
Pedralbes. Per últim, es faran
quatre inversions més, una de
120.000 euros i tres de 70.000.
Són la millora de la zona verda i
l’aparcament provisional que hi
ha entre els carrers Benavent i Felipe de Paz, la millora dels canvis
que s’havien fet a l’avinguda Madrid relacionats amb l’urbanisme
tàctic, la col·locació d’un semàfor
al carrer de Numància i el canvi

de sorra de l’àrea de gossos del
parc Bacardí.

Foto: Barcelona Districte Cultural

SERVEIS4L’Associació de Veïns i
Veïnes Zona Universitària no ha
aconseguit que Caixabank faci
marxa enrere en la seva decisió de
tancar l’oficina bancària situada a
la cantonada dels carrers Trias i
Giró amb Alfambra. Tot i això,
l’entitat veïnal ha aconseguit que,
com a mínim, segueixin funcionant els caixers exteriors, que era
la seva petició de mínims.
Des de l’associació de veïns,
però, no es rendeixen i dimarts de
la setmana passada van entregar
a Caixabank les 300 firmes recollides contra el tancament d’a-

questa oficina. Des de l’entitat
recorden que l’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”.
Fa tres setmanes els veïns van
denunciar les intencions de Caixabank, al mateix temps que van
reivindicar que, si l’oficina acaba
tancant, s’hauria d’aprofitar perquè des de l’obra social del banc se
cedeixin aquests baixos per convertir-los en un local social per al
barri, ja que ni a la Zona Universitària ni a Pedralbes n’hi ha cap.

Queixes per la construcció
d’una macrocuina

“POCA COSA”
Des de l’Associació de Veïns de les
Corts consideren que les inversions anunciades són més aviat
minses. “Al barri es farà poca
cosa, però les zones més perifèriques també tenen necessitats i si
s’han triat aquests projectes segur
que s’ha fet amb sentit comú”, afirmen des de l’entitat.

L’obra Les Coses Excepcionals
arriba a les Corts el 12 de març

TEATRE4El Centre Cívic Joan
Oliver ‘Pere Quart’ és un dels escenaris de les Corts escollits
per acollir la nova edició del cicle Barcelona Cultura. En aquest
sentit, el pròxim dia 12 de març
s’hi podrà veure l’obra de teatre
Les Coses Excepcionals, una
producció de les companyies
El Terrat i Sixto Paz i que té com
a protagonista l’actor Pau Roca.
L’obra és una comèdia on
Roca fa un magnífic monòleg

Caixabank no traurà els caixers
de Trias i Giró amb Alfambra

que tracta sobre aquelles coses
de la vida que valen la pena a
partir de la figura d’un nen, que
ja no ho és, que va començar a
fer una llista de totes aquelles coses per les quals val la pena
viure i que havien de fer que la
seva mare no tornés mai més a
intentar suïcidar-se.
Les Coses Excepcionals està
basada en l’obra del famós
dramaturg britànic Duncan
MacMillan.

Les obres actualment estan aturades. Foto: Línia Les Corts

POLÈMICA4Una desena d’entitats han denunciat la construcció
que s’està fent d’una macrocuina
de 1.400 metres quadrats al carrer
de Felipe de Paz amb Emèrita Augusta, a tocar del parc de Can Bacardí. Es tracta de les anomenades
dark kitchen, espais habilitats
perquè empreses de restauració hi
facin menjar per repartir.
Les associacions de veïns es
queixen que el Districte donés els
permisos per a les obres “sense informar els veïns afectats”, al mateix temps que consideren que
aquest tipus de negoci, que pro-

mou la promotora Cooklane, “és
un gran problema” perquè afecta
el petit comerç.
OBRES ATURADES
De fet, des de fa tres setmanes les
obres estan aturades. Des del
Districte diuen que “es vol fer una
inspecció a fons” i recorden que
es va donar la llicència d’obres,
però no la d’activitat, al mateix
temps que admeten que “si la inspecció és correcta, les obres continuaran”. Per tant, caldrà esperar uns dies per veure què en surt
de la inspecció municipal.
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otxes d'alta gamma. Botigues on la roba no té
etiqueta amb el preu.
Menú de migdia per 26
euros. Tres dones filipines peten
la xerrada en un banc mentre vigilen tres cotxets de nadó. Dos homes amb americana prenen un
cafè i es donen consells sobre
com sincronitzar el mòbil amb el
seu rellotge intel·ligent. Senyores
engalanades amb gossets.
Això és el que veurà algú que
passegi pels voltants del Turó
Parc, al districte de Sarrià-Sant
Gervasi de Barcelona. Amb una
renda mitjana de 88.556 euros,
aquesta zona és un dels indrets
més rics de Catalunya i on millors
resultats va obtenir Vox el 14 de febrer: el 20% dels vots. Al conjunt
del districte el suport al partit es va
situar en l'11,3%, gairebé quatre
punts més que a tot el país.
Super Oferta, Liquidación Total, Remate Final. A jutjar pels cartells que moltes botigues del centre de Sant Adrià de Besòs exhibeixen als aparadors, semblaria
que el municipi sencer està en venda. Als carrers hi ha força bullici per
ser un migdia de pandèmia. Els
bars estan plens de persones vingudes d'arreu. Un home d'origen
llatinoamericà explica a les seves
acompanyants que el cap de setmana li toca treballar 12 hores per
dia. Els pantalons de xandall són
omnipresents i es veuen pocs gossos. Una ciutat com tantes altres.
En aquest municipi, on la renda mitjana se situa al voltant dels
25.556 euros, el suport a Vox va ser
del 12%. Com és possible que en
aquest indret obtingués resultats similars als de Sarrià-Sant Gervasi?
LA GEOGRAFIA DEL VOT
La formació d'extrema dreta liderada a Catalunya per Ignacio Garriga va donar la campanada en
convertir-se en la quarta força en
les eleccions al Parlament del 14 de
febrer. Va treure 218.121 vots, el
7,7% de l'escrutini. Onze escons.
Segons confirma el politòleg Jordi Muñoz, això va ser gràcies a les
butlletes que la formació va obtenir als barris més rics i als més pobres del país. Però on són aquests
barris? “Barcelona no és on Vox va
treure més percentatge de vots”,
diu Muñoz. De fet, les dades de l'àrea metropolitana assenyalen que
la capital catalana va actuar de fre
a l'ascens de l'extrema dreta.
Així, la formació de Garriga va
obtenir el 7,15% dels vots a l'àrea
metropolitana, però si en aquest
càlcul no hi incloem Barcelona, Vox
va registrar el 9,43% dels sufragis.
Els vots a la zona metropolitana,
per tant, venien de tres bandes: els
barris rics de Barcelona com Pedralbes (17,7%) o les Tres Torres
(14,8%), els districtes amb rendes
baixes de la ciutat com Nou Barri
(9,4%) i els municipis de rendes
baixes de la rodalia de Barcelona,
com Viladecans (11,2%), Santa Coloma (9,9%) o Ripollet (11,3%).
ELS VOTANTS
Vox no és un partit per a dones. La
formació que vol derogar la Llei

El reportatge del mes

3 de març del 2021

La capital catalana va actuar de fre a l'ascens de l'extrema dreta. Foto: Laura Cortés/ACN

Els resultats de Vox a la metròpoli
Badalona
Barberà
Barcelona
Castelldefels
Cerdanyola
Cornellà
El Masnou
El Prat
Esplugues
Gavà
Granollers
L’Hospitalet
Martorell
Mollet
Premià de Mar
Ripollet
Sant Adrià
Sant Andreu
Sant Joan
Sant Just
Santa Coloma
Viladecans
Vilassar de Mar

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9,73 %
10,86 %
7,13 %
11,17 %
7,90 %
9,24 %
5,96 %
9,42 %
9,27 %
10,59 %
6,93 %
9,60 %
8,09 %
8,38 %
6,92 %
11,27 %
12,08 %
13,10 %
9,02 %
6,92 %
9,88 %
11,16 %
5,12 %

Qui va votar l’extrema
dreta a la metròpoli?
Vox va obtenir el 14 de febrer els seus millors resultats als barris més rics de
Barcelona, on va arribar a rebre el 20% dels vots, i als municipis de rendes baixes
de l’àrea metropolitana. El votant prototípic de la formació d'extrema
dreta és un home jove desencantat amb la dreta tradicional
contra la Violència de Gènere i s’oposa a l'avortament és la que menys proporció de butlletes femenines va registrar: el 30%.
“Com passa amb altres partits
d'extrema dreta europeus, els
seus votants són joves”, afirma
Muñoz. Així, un de cada cinc votants de Vox és menor de 29
anys. “La gent més gran prefereix
opcions menys radicals com el
PP”, explica Muñoz.
Per la seva banda, David Bou,
periodista de la Directa especia-

litzat en la investigació de crims
d'odi, considera que “l'extrema
dreta s'ha enfortit per la polarització política catalana”. “S'ha produït un desplaçament del vot unionista cap a postures més radicals
com a càstig a Ciutadans i al PP”,
afegeix. A més, assenyala que
també hi ha un votant tradicionalment abstencionista i jove que
s'ha vist atret pel “populisme i el
discurs antisistema de Vox”.
Per al col·lectiu feminista expert en extrema dreta, Proyecto

Una, els resultats de Vox tenen a
veure amb un procés que s'està
produint “a tot Occident”. Segons
el grup, “el fenomen dels populismes totalitaristes respon a una economia neoliberal globalitzada i
un mercat salvatge”. En un context
en el qual les noves generacions no
tenen perspectives de futur, la societat es polaritza: “Per una banda, veiem com el feminisme i l'antiracisme estan articulant una resposta popular. Per l’altra, hi ha qui
opta, en part com a reacció, pel

conservadorisme”. Aquí és on trobem els seguidors de Vox: homes
joves, amb rendes baixes o molt altes que se senten amenaçats per
l’onada feminista i l’antiracisme.
Hi ha un darrer tipus de votant de Vox que cal tenir en
compte: la policia. Com en altres
indrets on hi ha casernes militars,
a Sant Andreu de la Barca el vot
a Vox va ser notable (13,1%). “El
discurs de l’ordre i suport als
cossos de seguretat de Vox ha calat a la policia”, explica Bou. Amb

13 |

El reportatge del mes

3 de març del 2021

línialescorts.cat

“El mini Vox català”

n Es va especular molt sobre la
possibilitat que l'extrema dreta catalana i independentista tingués
bons resultats en els darrers comicis
a Catalunya. Amb tot, finalment
l'opció que millor representava
aquesta ideologia, el Front Nacional
de Catalunya (FNC), va obtenir un
registre de vot molt pobre que a l'àrea metropolitana de Barcelona i als
seus voltants va sumar menys de
2.500 butlletes: 1.012 al Barcelonès,
271 al Vallès Oriental, 458 al Vallès
Occidental, 304 al Baix Llobregat i
414 al Maresme. Al conjunt de Cata-

tica catalana”, explica Karavala. Es
refereix als vasos comunicants que
hi ha entre algunes figures que militen en grans partits independentistes i aquestes formacions.
El desembre del 2020, Josep
Costa, aleshores vicepresident del
Parlament per Junts per Catalunya
(JxCat), va mantenir una polèmica
reunió amb diversos partits independentistes per tal d'establir una
aliança. Entre aquestes formacions
hi havia l'FNC. D'altra banda, tal
com el diari Crític ha denunciat àmpliament, són recurrents els comen-

lunya, la formació només va obtenir
el 0,18% dels sufragis.
“El Front Nacional de Catalunya
és marginal al territori”, explica David Karavala, de la Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme. Hi ha altres
formacions del mateix caire com
Som Catalans, escissió de Plataforma per Catalunya, o Força Catalunya, però aquestes no van arribar a
participar en les eleccions perquè la
seva presència al territori és encara
més anecdòtica.
“Més enllà de l’FNC, que és el
mini Vox català, tot i que amb un paradigma nacional diferent, sí que és
cert que el moviment identitari té
una mica més de presència a la polí-

taris identitaris del número tres de
JxCat, Joan Canadell.
Ara bé, això converteix JxCat en un
partit d'extrema dreta? Poc després
de les eleccions, Anna Grau, de Ciutadans, afirmava a TV3 que per a ella
l'extrema dreta ja era al Parlament feia
temps amb JxCat. Ho deia abans de
considerar Vox com a populisme de
dretes. Tot i que el paper ho aguanta
tot, el programa electoral de la formació liderada per Laura Borràs no deixa
cap mena de dubte al respecte. Enlloc
es defensa expulsar les persones migrades i, en canvi, es proposa millorar
l'atenció als menors tutelats, un pacte
per erradicar la violència masclista o
garantir el dret a l'avortament.

L’extrema dreta independentista del Front Nacional
de Catalunya, amb un 0,18% dels vots a tot el país,
es va confirmar com una força marginal

tot, en el cas català la vinculació
entre els Mossos i el partit no és
evident. Ara bé, encara que podria ser casual, als voltants de la
comissaria central dels Mossos a
Sabadell el suport al partit va rondar el 10%, per exemple.
EL PROGRAMA
Vox va presentar-se a les darreres
eleccions sense programa. L'únic
document que la formació va fer
públic era un full amb 10 propostes. Si el comparem amb el
programa d'altres partits, la diferència era notòria. El del PSC tenia 131 pàgines. El d’ERC 187.
Les 10 mesures de Vox passaven per criminalitzar l'independentisme, expulsar les persones
migrants, clausurar mesquites,
tancar centres de menors tutelats,
anul·lar les competències de salut,
educació i seguretat de la Generalitat, subvencionar l'hostaleria,
reindustrialitzar i posar aranzels
a productes estrangers i acabar
amb l'impost de successions i els
tributs diferenciats sobre les rendes. El document no tenia gaires
propostes més.
Si d'una banda hi ha mesures
irrealitzables, de l'altra n'hi ha que
van en contra d'una part significativa dels votants de la formació.
En política migratòria, el que

vol el partit suposaria expulsar de
Catalunya 100.000 persones que
actualment no tenen la seva situació legal regularitzada. És a
dir, l'expulsió més gran de persones de la història a la península
Ibèrica. En política fiscal, fer que
tota la ciutadania pagui els mateixos impostos o anul·lar gravàmens beneficiaria les rendes
més altes.
Dit això, no ens hauria de
sorprendre que Vox resultés vencedor als carrers més rics de Barcelona. En canvi, als barris amb
rendes més baixes, segons David
Karavala, de la Unitat contra el
Feixisme i el Racisme, “Vox està
estafant els seus votants”.
ELS POLÍTICS
Tot i que durant la campanya
electoral Ignacio Garriga va negarho diverses vegades, les relacions
entre Vox i el feixisme estan ben
documentades. El número tres
del partit per la capital catalana i
cosí de Garriga, Juan de la Cruz
Garriga, va pertànyer a Plataforma per Catalunya (PxC). Mònica
Lora, número cinc de la llista,
també té un passat vinculat a
PxC, partit amb el qual va ser regidora a Mataró i secretària de les
Joventuts Identitàries, un col·lectiu vinculat amb grups neonazis

La formació d’Ignacio
Garriga ha intentat
amagar la seva relació
amb grups d’ideologia
feixista, però aquesta
vinculació està
àmpliament
documentada

Vox ha sabut aprofitar
les xarxes socials per
guanyar adeptes
i els grans mitjans
també han estat
imprescindibles per a
l’auge de l’extrema
dreta a les eleccions

com Movimiento Social Republicano (MSR) o el partit grec Alba
Daurada. Per a l'MSR han passat
altres membres de Vox, com Alejandro Fernández o Jordi de la Fuente. A més, el 2 de juliol del
2019, Ignacio Garriga va participar
en un acte celebrat al Club Empel,
actual centre neuràlgic de l'extrema dreta barcelonina. I d’exemples
n’hi ha molts més.
Però també hi ha una altra
ànima a dins de Vox: la conservadora neoliberal, amb figures
com el número dos per Barcelona, Antonio Gallego, que abans
d'ingressar al partit va passar
per CiU i el PP. “Vox és una escissió del PP i durant un temps renegava de la dreta més ultra”, diu
Karavala. Per a Bou, “Vox és un
clar exemple del feixisme de corbata que integra una part de la ultradreta tradicional”. “Ha construït una imatge allunyada del
perfil clàssic dels neonazis cap rapats i ha estat molt curós de posar a les seves llistes persones
amb un currículum més o menys
net”, afegeix.
LES XARXES SOCIALS
És difícil explicar l'ascens de l'extrema dreta sense parlar de les
xarxes socials i dels mitjans de comunicació. “Abans de guanyar

escons es van saber moure molt
bé a internet”, assenyalen des de
Proyecto Una. “Els mitjans de comunicació de masses haurien
de demanar perdó per la constant
campanya publicitària que han
fet a la ultradreta: l’han blanquejat”, afegeixen. Per al col·lectiu, quan Vox era minoritari els
mitjans parlaven del partit com
si fos una opció política acceptable més. “Se'ls ha prestat molta
més atenció que a altres opcions
polítiques simplement pel morbo i perquè les seves polèmiques
donaven clics”, argumenten.
Per la seva banda, la iniciativa
Nolesdescasito, que lluita per erradicar els discursos d'odi a internet, considera que si constantment reproduïm els missatges de
Vox a les xarxes, encara que sigui
per refutar-los, “estem fent que arribin a més persones i potser algunes estan disposades a creure’ls”.
Amb tot, conclouen que una vegada ja tenen poder no els podem
seguir ignorant. “Si volem denunciar el que diuen o fan, cal evitar que
el seu missatge i marc cognitiu
quedi intacte”.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre

| 14

línialescorts.cat

3 de març del 2021

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

Barris al dia

Dones a les Corts
3 de març del 2021

15 |

línialescorts.cat

» El districte acollirà més d’una quinzena d’activitats per al Dia Internacional de les Dones
» L’Ajuntament ofereix espais d’atenció, tallers i assessorament a les dones durant tot l’any
4Tallers per a dones, exposicions
per reivindicar el dret a la llibertat sexual, conferències, dansa reivindicativa, contes, teatre o cinema feminista. Aquestes són algunes de les
propostes que entitats, equipaments, associacions de dones i el
Districte de les Corts han preparat
per commemorar el Dia Internacional de les Dones.
Així doncs, des de dilluns 1 de
març i fins al dia 11, el veïnat de les
Corts podrà gaudir d'un programa,
adaptat a les circumstàncies – amb
activitats en línia i presencials amb
cita prèvia-, que ofereix propostes
culturals, artístiques i literàries emmarcades en la reivindicació dels
drets de les dones i les cures.

PROGRAMA DEL 8M
Aquest passat dilluns han començat les primeres activitats per
commemorar el 8M. Es tracta de
l'exposició “Lliures i sense por”,
que es pot visitar a la biblioteca
Montserrat Abelló, cedida per
l’Institut Català de les Dones, i organitzada pel PIAD les Corts i la
mateixa biblioteca. Per la seva
part, al centre cívic Josep M. Trias
i Peitx es pot visitar l'exposició “Dones: Una mirada endavant”, de l'1
de març al 5 d'abril.
Les xerrades i conferències també són presents al programa, amb
“Conciliació en temps de pandèmia” (3 de març, 19 h), al centre cívic Can Deu, i que es farà presencial
amb inscripció i també es podrà seguir en directe per streaming. El 4
de març a les 17.30 h, la biblioteca
Montserrat Abelló acull un debat
sobre dones lluitadores adreçat a infants a partir de 6 anys. El mateix dia
a les 19 h, la xerrada “Diversitat afectivosexual i de gènere”aterra al centre cívic Tomasa Cuevas per parlar
sobre la identitat i l'expressió del gènere. El 9 de març a les 20 h, les xarxes socials del centre cívic Can
Deu acullen una entrevista que
presenta “Pluralitats... amb Femmeup”, un projecte creat per dones
i dirigit al col·lectiu femení. La biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras, per la seva part, acull el debat escènic “Un vot, un dret”, el 10
de març a les 18.30 h amb reserva
prèvia. Un debat sobre la inclusió
del sufragi femení en la nova Constitució i les figures de Clara Campoamor i Victòria Kent. Finalment,
l'11 de març a les 18.30 h, la literatura ens mostrarà la figura de dones valentes i agosarades en la
xerrada “Escriptores transgressores
i fascinants”, a la biblioteca Montserrat Abelló.

LLIBRES I DONA
Durant aquesta setmana, els llibres
i els contes també seran els pro-

El 8 de març es viurà amb un programa farcit d’activitats a les Corts i al conjunt de la ciutat. Fotos: Ajuntament

tagonistes. El 4 de març a les 19 h,
el centre cívic Can Deu acull la presentació del llibre “Allò que et
vaig dir una vegada”, de Núria
Serra. Una selecció de poemes
des del punt de vista femení. El
mateix 8 de març, a les 17.30 h, els
contes ompliran la biblioteca Les
Corts-Miquel Llongueras, per trencar mites sobre les dones. Finalment, el 9 de març a les 18 h, es
presentarà “Memòries feministes.
Vides, dones, presó”, a càrrec de Nadia Varo, amb la presentació del llibre “La presó o el poble?” i de Carolina Astudillo, directora de cinema i creadora d’una petita peça
audiovisual sobre dones preses a
les Corts. Serà una activitat en línia
organitzada per la Plataforma Futur Monument Presó de Dones de
les Corts, EUROM (European Observatory on Memories – Fundació Solidaritat UB), Art Públic i
Memòria (HAR2017- 84322-P) i
Associació Catalana Ex-Presos Polítics del Franquisme.

ART I DONA
La Taula Jove de les Corts organitza, el 4 de març a les 17 h, diverses carpes amb tallers i jocs a la
plaça Ceràmiques Vicens. D'altra
banda, el 6 de març a les 20 h, hi
haurà dues activitats simultànies,
“Filmshome: La mujer del siglo”, a
través de les xarxes socials del
centre cívic Can Deu, i la dansa i els
ritmes ardents de “Las Karamba”
dins el cicle del Barcelona Distric-

te Cultural, al centre cívic Tomasa
Cuevas-Les Corts.
Seguint al BDCultural, el 9 de
març a les 19 h, el centre cívic Can
Deu acull l'espectacle “Llibert unplugged”. Fent un salt al cinema, la
programació del 8M ens ofereix
dues propostes el dia 10 de març. A
les 17 h, el centre cívic Tomasa
Cuevas-Les Corts projectarà la pel·lícula “La Heredera”, i a les 20 h, a les
xarxes socials del centre cívic Can
Deu es podrà debatre sobre el film
“Marie Antoinette”.
ACTE CENTRAL
El dilluns 8 de març, des de les 18
a les 22 h, la façana de la seu del

Fins al dia 11 el

veïnat podrà gaudir
de diferents actes

Districte s'il·luminarà de lila amb
motiu del Dia Internacional de les
Dones i per reivindicar el paper de
la dona a la societat. D'altra banda,
l'11 de març, a les 19 h, la Taula de
Dones de les Corts, escenificarà l'obra de teatre “Me n'he sortit”, al centre cívic Tomasa Cuevas-Les Corts.
Un homenatge a totes les víctimes
de violència masclista, que transformen el patiment en una arma
de supervivència.

Recordeu que cal inscripció
prèvia per a totes les activitats presencials. Consulteu el web ajuntament.barcelona.cat/lescorts per a
més informació.
SERVEIS PER A DONES
L'Ajuntament de Barcelona posa a
disposició de les dones diversos serveis a la ciutat i al districte. Els
Punts d’Informació i Atenció a les
Dones (PIAD) són serveis públics,
gratuïts i confidencials on les dones
(que visquin, estudiïn o treballin a
Barcelona) poden trobar informació, assessorar-se i orientar-se. Amb
l'actual situació sanitària es prioritza
l'atenció telefònica o presencial
amb cita prèvia (telèfon gratuït
900 922 357) i per correu a piad_lescorts@bcn.cat. Per la seva part, el
Servei d'Atenció, Recuperació i
Acollida (SARA), ofereix atenció específica a persones víctimes de situacions de violència masclista
(dones, infants i adolescents, i persones LGTBI, o persones del seu entorn). Aquest servei ofereix atenció
presencial general amb cita prèvia
al telèfon gratuït 900 922 357,
atenció presencial d'urgència sense cita prèvia, atenció telefònica, i
correu electrònic a sara@bcn.cat.
Fora de l’horari d’atenció del SARA,
cal adreçar-se al Centre d’Urgències
i Emergències Socials de Barcelona,
que atén les 24 hores els 365 dies
de l'any. Aquest servei d'urgències, ofereix un servei d'atenció
psicosocial permanent.

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

Finalment els serveis d'acolliment (CMAU-VM) ofereixen servei
residencial d'acolliment d'urgència per a dones que viuen situacions
de violència masclista i pels seus fills
i filles, i s'accedeix per derivació. Per
a més informació i horaris de tots els
serveis, es pot visitar el web ajuntament.barcelona.cat/dones.

ENTITATS DE DONES
Les Corts és un districte amb molta presència de dones i d'associacions que lluiten per la seva visibilització. Una d'elles és la Taula de
Dones de les Corts, un espai de participació amb 30 anys d'història,
que organitza cicles de cinema,
tallers, i que col·laboren amb el projecte “Wikidones”, per promoure la
participació de les dones en l’edició de continguts amb perspectiva de gènere a la Viquipèdia. Per la
seva part, entitats com Dones de
Can Deu, amb gairebé 15 anys de
vida, organitzen reunions, sortides i participen de les activitats dels
equipaments del districte. També
són presents al districte, entre d'altres, l'associació Elisenda Reina de
Montcada que treballa en l’acompanyament i el lleure de les dones
des de fa més de 25 anys; les Cortsenques Dissidents, un col·lectiu feminista no mixt que va néixer l'any
2014 i que fa jornades feministes,
xerrades, formacions i accions reivindicatives; o el grup Mou-te,
que ofereix a totes les dones del
barri un programa d’activitat física.
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El Ple extraordinari per escollir Mònica Roca com a nova presidenta de la Cambra de
Comerç de Barcelona se celebrarà el pròxim 8 de març. La votació per formalitzar
el relleu a la presidència es farà al Saló dels Cònsols de la Llotja de Mar.

El comerç serà a l’acte de demà
per rebutjar els aldarulls
PROTESTES4Les dues principals entitats que representen
els eixos comercials dels barris
de la ciutat, Barcelona Comerç i
Barcelona Oberta, participaran
demà en l’acte empresarial organitzat per Foment per mostrar
el rebuig als aldarulls que s’han
viscut a la ciutat en les darreres
setmanes durant les manifestacions de condemna a l’empresonament del raper Pablo Hasel.
La trobada se celebrarà a
l’Estació del Nord sota el lema
‘Ja n’hi ha prou! Centrem-nos en
la recuperació’ i hi partiparan
empresaris, comerciants, hote-

150 organitzacions han
firmat un manifest per
exigir que s’acabin
els actes vandàlics
lers i restauradors. Al voltant de
150 organitzacions empresarials, socials i culturals han firmat un manifest on s’exigeix

El Govern estudia flexibilitzar
els horaris de la restauració

CORONAVIRUS4La portaveu
del Govern en funcions, Meritxell Budó, va anunciar ahir que
l’executiu està estudiant la possibilitat d’establir un calendari
que, si les dades epidemiològiques i la incidència de la Covid19 continuen baixant, pugui fixar quines mesures de restriccions es poden relaxar i quan.
En aquest sentit, un dels sectors que es podria veure beneficiat per aquesta flexibilització és
el de la restauració. Actualment
bars i restaurants només poden obrir entre dos quarts de

vuit i dos quarts d’11 del matí i
entre la una del migdia i dos
quarts de cinc de la tarda. “Encara no hi ha una decisió presa,
però s’està treballant en aquest
sentit”, va assegurar la portaveu
en funcions.
Cal recordar que des de fa
setmanes el Gremi de Restauració ha criticat amb duresa els
horaris actuals dels bars i restaurants. Des de l’entitat han denunciat que el sector ja no pot
suportar més les restriccions
després que gairebé faci un any
de l’esclat de la pandèmia.

Una dona passa per davant d’un aparador trencat. Foto: Carola Lòpez/ACN

que s’acabin els actes vandàlics, al mateix temps que s’urgeix
als partits polítics a formar govern com més aviat millor i a negociar un pacte de país que tingui com a objectius la recuperació econòmica i social. Els firmants també exigeixen a l’Estat
un paquet d’ajudes per als empresaris i els autònoms.

L’acte de demà arriba després que dijous passat els principals representants del sector
econòmic, comercial i turístic es
reunissin amb els consellers
d’Interior, Miquel Sàmper, i
d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, juntament amb la
cúpula dels Mossos d’Esquadra, per tractar la situació.

Budó, durant la seva compareixença d’ahir. Foto: Govern
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Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelona

L’epidèmia de tifus que
va assolar Barcelona l’any
1914 va fer que es decidís
renovar tota la xarxa de
subministrament d’aigua
sent una realitat fins un lustre després, el
22 de març del 2018, per commemorar el
Dia Mundial de l'Aigua.
FUNCIONAMENT COMPLEX
La instal·lació va formar part d'una gran infraestructura de canalització per millorar la

Foto: Ajuntament

NOU BARRIS/ Després de l’epidèmia de tifus
que va assolar la ciutat l’any 1914 (et sona?),
la companyia pública municipal barcelonina
Aigües de Montcada va decidir renovar el
sistema de subministrament d’aigua de
boca. La construcció de la Casa de l’Aigua,
doncs, va començar el 1915 i quatre anys
després ja estava enllestida, amb l’edifici plenament funcional. Situada al barri de la Trinitat Nova, la Casa de l’Aigua va funcionar
fins al 1989, quan va ser abandonada i va
viure unes dècades de degradació.
Gairebé 20 anys després, l’any 2007, l’Ajuntament va decidir recuperar l’edifici i
convertir-lo en part del patrimoni arquitectònic de la ciutat. Van ser necessaris
anys de feina, fins al 2013, per completar la
consolidació i la millora de tot el complex,
tot i que la seva reobertura no acabaria

capacitat de cabal i l'abastiment d'aigua a
la ciutat durant el segle XX. Tenia funcions
d'estació d'emmagatzemament, depuració
i cloració de l'aigua captada als pous construïts al municipi veí de Montcada i Reixac.
Des d’on avui hi ha el barri de la Trinitat
Vella (administrativament al districte de
Sant Andreu) s’impulsava l’aigua fins al dipòsit ubicat a l’actual Trinitat Nova, on es
clorava i des d’on es conduïa cap al nucli

antic de la ciutat, inclosa la Barceloneta. El
projecte inicial també preveia portar aigua
a l’Eixample a través de l’aqüeducte Alt de
Montcada, però no es va poder completar.
El complex estava format per l’estació
de bombeig, al barri de la Trinitat Vella, la
galeria subterrània que travessa l’avinguda
Meridiana i per on transcorre la canonada,
i l’estació receptora i planta de tractament,
amb un dipòsit amb capacitat per a 10.000

Foto: Bus Turístic

SARRIÀ – SANT GERVASI/ Al cor del barri de Sant Gervasi-Galvany hi ha un petit oasi verd (i no és el Turó Park):
es tracta del jardí de la Fundació Muñoz Ramonet, dissenyat per Jean-Claude-Nicolas Forestier, conservador dels
parcs de París, a principis del segle XX amb l’estil que agradava a la burgesia de l’època.
Des del 5 de juny del 2016 està obert als veïns del barri, el districte i la ciutat, que poden passejar entre els seus
arbres d’alt valor (hi ha exemplars de til·lers, lledoners i,
fins i tot, un dels pocs alvocats que hi ha a la ciutat) i veure les escultures que hi ha a l’interior. L’única part del recinte que no es pot visitar és el palauet del marquès d’Alella, un palau noucentista construït per l’arquitecte Enric Sagnier i que va ser la residència de l’empresari Julio
Muñoz Ramonet després de la Guerra Civil Espanyola.
L’empresari va morir el 1991 i va llegar la totalitat de
la seva finca a la ciutat. Tot i això, una impugnació de les
seves filles va fer que comencés un procés judicial que dura
des de fa vint-i-cinc anys. Després que el jutge donés la
raó a l’Ajuntament, el jardí es va reformar.

La capella d’en Marcús:
una joia del romànic a la Bòria
CIUTAT VELLA/ A la cruïlla dels carrers de Carders i
Montcada (a la Bòria, al barri de Santa Caterina) hi ha
una petita capella romànica del segle XII, desconeguda pel gran públic i per molts veïns de la ciutat.
És la capella d’en Marcús (coneguda també com a
Mare de Déu de la Guia), que el burgès barceloní Bernat Marcús va fer construir l’any 1166, aleshores fora de
la muralla de Barcelona. La façana principal està coronada per un campanar d'espadanya i per construir-la
es van fer servir pedres de la pedrera de Montjuïc.
Foto: Arxiu

Un petit oasi verd a Sant Gervasi:
el jardí de la Fundació Muñoz Ramonet

metres cúbics d’aigua, situat al barri de la
Trinitat Nova.
Actualment, l’edifici compatibilitza el
seu rol com a museu amb altres usos socials i culturals, en els dos extrems de la galeria. L’espai del museu mostra una
retrospectiva doble, sobre la ciutat i sobre
els barris de la seva rodalia, des d’un punt
de vista fonamental per a qualsevol ciutat:
tenir accés a l’aigua potable.
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Moments de pau i tranquil·litat
al davant del Mediterrani

SANTS – MONTJUÏC/ Més d’un segle caminant en paral·lel al Mediterrani. Des de principis de la dècada de 1900 (l’any 1904, per ser
exactes), el passeig de l’Escullera protegeix la
zona dels temporals, tot i que amb el pas dels
anys l’espigó va convertir-se en un espai de
passeig, lleure i excursions (a peu o en bicicleta) per als veïns de la ciutat, que podien
trobar el seu moment de pau i tranquil·litat a
tocar del mar.
EMBLEMA D’UNA CIUTAT MARÍTIMA
Situat a l’extrem de la platja de la Barceloneta
(administrativament pertany al districte de
Sants-Montjuïc, no a Ciutat Vella), l’anomenat
popularment Trencaones, dissenyat per l’enginyer Carlos de Angulo, va tenir la seva principal època de glòria als anys quaranta del

segle passat, quan era un escenari habitual de
gent que hi feia una excursió per anar a menjar musclos i sardines a l’emblemàtic restaurant Porta Coeli. El restaurant era tan popular
que fins i tot Manuel Vázquez Montalbán en
va parlar al seu primer llibre de poesia (Una
educación sentimental, de l’any 1967), però va
tancar les portes el setembre del 2000 després
que la seva última propietària, Maria Teresa
Ollé, no renovés la concessió.
Cap al final de la dècada de 1950, el passeig va ser remodelat per primera vegada,
convertint-se en un passeig ample. Una de
les conseqüències de les reformes va ser la
prohibició de la circulació de cotxes, que des
de fa molts anys han de deixar-se aparcats a
l’espigó superior i, des d’allà, baixar-hi per
poder caminar per la vora del mar.

Aquesta, però, no ha estat l’única vegada
que el passeig ha patit canvis fins a convertir-se en el que és actualment: un espai de
cinc quilòmetres de llargada perfecte per ferhi esport i també caminar-hi de forma pausada. Des de la vora del mar, a més, es pot
gaudir d’una panoràmica de la ciutat poc habitual, del Mediterrani cap a la muntanya, i és
també un escenari que els fotògrafs, aficionats o amb més traça, sovintegen per captar
instantànies. Moltes d’aquestes imatges acaben penjades a xarxes socials com Instagram.
La presència del passeig de l’Escullera a la
cultura popular també té un espai en la
cançó El rompeolas, de Loquillo, una balada
romàntica que és el tema més conegut del
disc Morir en primavera, publicat el 1988 i que
molts consideren un himne generacional.

Foto: Ajuntament

Sant Genís: l’únic cementiri
parroquial que queda a la ciutat
HORTA – GUINARDÓ/ A tocar de l’església de
Sant Genís dels Agudells, al darrere de l’Hospital Vall d’Hebron, hi ha l’únic cementiri parroquial que encara es pot visitar actualment
a la ciutat: és el de Sant Genís i està format per
un miler de nínxols.
Es pensa que des de la ubicació de l’església (de l’època romànica) s’enterrava gent al seu
voltant, com se solia fer als llocs de culte arcaics.
De fet, la primera citació de l’existència del cementiri figura en un text de l’any 1060.
Més de mig segle després, el 1775, els cementiris parroquials es van suprimir per motius sanitaris, tot i que els fossars que estaven
allunyats de zones poblades (com és el cas de
Sant Genís) o directament en zones rurals van
poder salvar-se d’aquesta prohibició.
El cementiri conté alguns panteons a l’en-

trada i unes fileres de nínxols, entre els quals destaquen algunes làpides antigues. S’hi pot veure, per exemple, la tomba de cinc pares felipons
de Gràcia morts al començament de la Guerra Civil Espanyola, la de Josep Vidal i Granés (fundador de les colles de Sant Medir) i la primera
sepultura del polític d’Unió Democràtica de Catalunya Manuel Carrasco i Formiguera, afusellat a Burgos a principis del mes d’abril del 1938
pel bàndol franquista. Tot i que en principi no
es va donar permís perquè les seves despulles
fossin traslladades al cementiri de Montjuïc, actualment el cos de Carrasco i Formiguera descansa al cementiri d’aquesta muntanya.
El complex parroquial de Sant Genís dels
Agudells està catalogat com a conjunt historicoartístic i es pot visitar els dissabtes de 10 a 13h
i els diumenges i festius de 10 a 14h.

Les Corts
La Torre Rodona:
història medieval
Ara només en queda la base, però
a tocar del recinte de la Maternitat de les Corts es pot visitar una
de les fortificacions de defensa
que hi havia als camins que portaven a Barcelona durant l’època
medieval. Es tracta de la Torre Rodona, un edifici construït a finals
del segle X i que va ser testimoni
de les lluites entre cristians i musulmans, especialment després
que les tropes del rei Abd-al-Aziz
al-Mansur ataquessin i destruïssin la ciutat.
La torre, de fet, es va construir
al costat d’una masia, propietat
durant segles de la família Vinyals
(una placa a la façana s’encarrega
de recordar-ho) i també va servir
perquè Rafael Casanova s’hi amagués durant el setge a la ciutat
durant la Guerra de Successió Espanyola, l’any 1714. Per això, com
a represàlia, les tropes borbòniques van destruir gairebé tot el
cos de la torre.
Des de la dècada dels anys 70
del segle passat, el grup Husa
(propietari, aleshores, de l’Hotel
Sofia, situat al darrere de l’edifici)
es va encarregar de la conservació
de tot el complex, convertint fins i
tot la masia en les oficines de l’empresa hotelera. Des de l’any 2018,
però, l’edifici va passar a mans de
Copernicus, que el té a la venda.
Aquesta masia és una de les
quatre que queden al districte,
juntament amb la del Barça (que
és molt a prop i que es diu Can
Planes), Can Canet de la Riera (on
hi ha el Club de Tennis Barcelona)
i Can Rosés, actualment pendent
de definir-ne els usos.
Foto: Ajuntament

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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Handbol | Dues derrotes del Manyanet contra el Sant Boi

Sisena i setena derrota de la temporada per tancar el febrer. L’Handbol Manyanet
va perdre els dos darrers partits del mes passat contra l’Handbol Cooperativa Sant
Boi. El cap de setmana de la setmana que ve el rival serà el CE Molins de Rei.

Doble cita per acabar el primer
tram del curs per a l’UBAE
Pau Arriaga
LES CORTS
L’extraordinària temporada del
sènior femení de l’UBAE té molts
números de continuar. I és que
tot i que les de Borja Carasusán
han pujat a la Segona Divisió femenina del futbol sala estatal
aquesta temporada, l’equip només necessita un punt en les
dues jornades que afrontarà
aquest cap de setmana per assegurar-se acabar entre les quatre
primeres del seu subgrup.
Això, a banda de garantir la
permanència a la categoria, serviria perquè les mamuts juguessin la fase en la qual es decidirà
qui juga el play-off d’ascens a Primera. L’equip verd jugarà els
dos partits que resten de la primera fase del curs 2020-21 a Saragossa; el primer serà dissabte
a les cinc de la tarda a la pista del
César Augusta (l’únic equip que
podria atrapar l’UBAE), mentre
que l’endemà a dos quarts d’una

La temporada de l’equip és magnífica. Foto: Twitter (@MamutsLesCorts)

del migdia l’equip s’enfrontarà a
les terceres classificades, el Fútbol Emotion Zaragoza.

EL MASCULÍ, 16-2
Per la seva banda, el sènior masculí de Valtinho va tancar dissabte passat el primer tram del
curs amb la setzena victòria en 18
partits, per 3-2 en el derbi contra el CFS Eixample.
Des de dilluns passat, a més,
els cortsencs coneixen ja l’itine-

rari i el calendari de la segona
fase del curs, que començarà el
dissabte de la setmana que ve
amb un partit a casa contra l’AE
Xarxa Horta. La resta de rivals
dels mamuts seran el Canet, el filial del Futsal Mataró, el JesúsMaria i el CN Caldes.
El millor classificat de cadascun dels dos grups (quan s’acabin les 10 jornades de la segona fase) jugaran el play-off d’ascens a Segona Divisió B.

Els dos sèniors del Torna el bàsquet:
Polo s’enfronten el Joventut rep el
contra l’Egara
CBF Cerdanyola
Els calendaris de les Divisions d’Honor d’hoquei
herba han volgut que, en la
primera jornada d’aquest mes, els
dos sèniors del Polo s’enfrontin
als del Club Egara.
L’equip masculí, el de Roger
Pallarols, serà el primer que jugarà contra el conjunt de Terrassa
i ho farà dissabte a les tres de la
tarda al Vallès Occidental, en el
primer partit de la quinzena jornada de lliga. Els de Pedralbes
voldran seguir sumant punts
després de guanyar el derbi contra el Barça per la mínima (1-0)
en l’últim partit del febrer, resultat que va servir per mantenir
la quarta posició.
Pel que fa al sènior femení de
Fabri Demarchi, l’equip voldrà
recuperar sensacions contra les
vallesanes en un partit que es jugarà diumenge a dos quarts d’una del migdia a l’Eduardo Dualde. El Polo afronta el primer
partit del mes després d’encadenar dues derrotes contra el Junior (el segon classificat), una a
casa i l’altra a Sant Cugat.

Foto: Instagram (@jlcbasquet)

Aquest diumenge, quan
s’haurà complert un any
de l’aturada de les competicions pel coronavirus, el sènior femení del Joventut les Corts
tornarà a jugar un partit de bàsquet oficial. L’equip debutarà en
el rebatejat Campionat d’Espanya
de Primera Divisió (l’antiga Copa
Catalunya) a les cinc de la tarda
rebent el CBF Cerdanyola al Pavelló de l’Illa.
El primer partit a domicili
que afrontarà l’equip serà dissabte de la setmana que ve, al
Col·legi Sagrat Cor de Tarragona
contra el TGN Bàsquet, mentre
que la resta de rivals d’aquest
grup 1B de la categoria són el Safa
Claror i el Club Bàsquet Roser,
dos conjunts de la ciutat.
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| Loop Hero
Un videojoc de rol força curiós que demana als jugadors que salvin
el món d’un bucle al qual està sotmès. Així és Loop Hero, per a PC.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Luz de Gas

Poca gent sabria dir qui és Carlota Palà (Sabadell, 1990), però cada cop més persones
coneixen i segueixen la pista a Charlie Pee.
Amb aquest nom artístic, Palà va començar
a participar en sessions de ‘micro obert’ fent
monòlegs fa uns quants anys. Tot i que aleshores hi havia poques dones en el món de
l’stand-up comedy, s’hi va saber fer el seu lloc
fins a convertir-se en una veu referent de la
comèdia barcelonina. Actualment, organitza
tres shows, fa L’apocalipsi –el concurs d’El
matí de Catalunya Ràdio– amb Elisenda Carod i Elisenda Pineda i, el passat 25 de febrer,
es va estrenar com a copresentadora de Jugada mestra, el nou videopodcast de TV3,
amb Carles Sànchez Verdú. I encara més: és
una de les guionistes de la sèrie Drama i té
un petit paper a la pel·lícula Loco por ella.

Cicle ‘Som aquí’
Després d’un any tancada, la sala Luz de Gas de Barcelona
reobrirà puntualment aquest mes per acollir el cicle de
concerts ‘Som aquí’, pensat per donar suport a les víctimes de la violència masclista i visibilitzar aquesta xacra,
més amagada encara amb la pandèmia. La programació
arrencarà el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona,
amb un concert de Maria del Mar Bonet. El cicle s’allargarà
fins al dia 25 i comptarà amb les actuacions de Sara Roy,
Mayte Martín, Balkan Paradise Orchestra, Elena Gadel &
Marta Robles, Beth i Gemma Humet, en aquest ordre.

Llibres
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Fa monòlegs d’stand-up i treballa en televisió i ràdio

Estrenar el nou ‘videopodcast’ de TV3

QUÈ HA FET

Copresenta el programa multiplataforma ‘Jugada mestra’

...
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Teatre
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Ser la còmica catalana de moda

ÉS FAMOSA PER

?
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La fitxa

El primer programa ha agradat

Alguns comenten que “té prou bona pinta” i que “és fresc”

Música

Pelis i sèries

Les nenes que llegien al lavabo
Sebastià Portell

La segona Eva
Marta Aran

La bici d’Hoffmann
La Tortuga Que Nunca Tuve

Loco por ella
Dani de la Orden

“Quin va ser l’últim cop que vas llegir el
que realment et venia de gust?”, es pregunta Sebastià Portell en aquest llibre, on
reflexiona sobre la llibertat en la lectura
i l’escriptura. Mirant enrere, recorda les
nits de nen llegint d’amagat, al lavabo o
a l’habitació, i es pregunta en quin moment de la vida algú ens comença a dir
què val la pena escriure i llegir i què no.

Quan l’Eva torna d’un retir espiritual en
un monestir, decideix denunciar a les xarxes socials uns fets comesos per un dels
frares. De seguida, les estructures de
poder posaran en dubte el seu relat, jutjant-la i ridiculitzant-la. Marta Aran parla
de les dones silenciades i de les violències
més invisibles: les que no són físiques.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Sis joves del Camp de Tarragona disposats a difondre un missatge reivindicatiu, a favor de la llibertat d’expressió i en
contra de la repressió. Aquesta és l’essència de La Tortuga Que Nunca Tuve,
que ha publicat el seu segon àlbum, La
bici d’Hoffmann (Picap, 2021), en un
moment clau. Temes com Violència legal
o Trenca’l són ara més rellevants que mai.

Després de passar una nit amb la Carla
(Susana Abaitua) i quedar-ne completament enamorat, l’Adri (Álvaro Cervantes) descobreix que s’ha escapat
d’un hospital psiquiàtric. Per tornar-la a
veure i conquistar-la, es fa passar per un
intern. Alhora, vol aprofitar per escriure
el reportatge de la seva vida. Però aviat
s’adonarà que no serà fàcil sortir d’allà.
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ESTILS DE VIDA
Què és la higiene postural?
Foto: Pexels

i

SALUT

assar moltes hores assegut de qualsevol manera, estar-se
tot el dia mirant el mòbil amb el cap cot... Hi ha molts costums que formen part del nostre dia a dia i que es tradueixen en un mal d’esquena gairebé constant. Davant d’això, hi ha
un concepte que cal conèixer: higiene postural. Segons el programa ‘Esquena sana’ del Departament de Salut, “la higiene postural correcta consisteix a aprendre a adoptar les postures i a realitzar moviments o esforços de manera que la càrrega per a la
columna sigui la menor possible”. En aquest sentit, Salut té una
sèrie de consells, especialment útils per a qui treballa assegut davant l’ordinador. El primer és la postura del 4: “els peus han de tocar a terra, els genolls han d’estar en un angle de 90 graus i l’esquena ha de tocar el respatller del seient”. La pantalla ha d’estar,
mínim, a uns 40 centímetres de la cara, i el teclat s’ha de col·locar
perquè les espatlles estiguin relaxades i els colzes, en un angle
recte. També s’han de fer “pauses actives” durant l’horari laboral:
“Aixecar-se de la cadira, caminar i fer estiraments com a mínim
cada dues hores”. Més enllà de la feina, “es recomana dormir de
costat o de panxa enlaire. S’ha d’evitar dormir de bocaterrosa”.

Les claus
POSTURA DEL 4
ORDINADOR
PAUSES ACTIVES
DORMIR

Els peus han de tocar a terra, els genolls han d’estar
en un angle de 90 graus i l’esquena, tocant el respatller
Pantalla, mínim a 40 cm de la cara. Teclat, de forma que les
espatlles estiguin relaxades i els colzes, en angle recte
Durant les hores de feina: aixecar-se de la cadira,
caminar i fer estiraments com a mínim cada 2 hores
Es recomana dormir de costat o de panxa enlaire i evitar
fer-ho de bocaterrosa, sempre mantenint l’esquena recta

Foto: Pexels
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