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El Campus Sud de les Corts
tindrà una plaça amb el nom
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L’escola Anglesola demana
de nou un entorn sense fum
Les famílies van tornar a tallar el trànsit el 9 d’abril en el marc de la revolta escolar contra la contaminació pàg 8

“Ampliar les
terrasses ha evitat
que es perdessin
1.800 llocs de feina”
Entrevista a Montserrat
Ballarín, regidora de
Comerç i Mercats
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Protesta contra la cuina
fantasma de les Corts
tot i la moratòria
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El Gremi de Restauració
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Els sèniors del Polo, a punt
per tancar la fase regular
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El rival més difícil de tots
» L’impacte del coronavirus en l’esport català és demolidor: 1.350 milions de pèrdues en un any
» La UE Sants, el BM Granollers i el Femení Sant Adrià expliquen com han viscut el complicat 2020
Pau Arriaga
BARCELONA
¿Pot afrontar el futur immediat
amb optimisme un sector, el de
l’esport, que ha perdut 1.350
milions d’euros des de l’inici del
coronavirus? Com tots els aspectes de la nostra vida, l’activitat esportiva ha hagut d’adaptarse a la realitat de la pandèmia.
Durant uns mesos, ho va fer
traslladant-se a suports digitals
(les sessions d’entrenament i
les dinàmiques grupals amb
aplicacions com Zoom van ser
una constant durant bona part
de l’any passat) i més recentment
les competicions han pogut tornar-se a disputar, primer sense
públic i des de finals de març
amb limitacions d’aforament.
L’evidència, però, que la Covid-19 ha estat un cop duríssim
d’encaixar per a l’esport de casa
nostra es pot extreure d’un estudi del Consell Català de l’Esport,
que diu que tres de cada quatre
clubs del país han perdut ingressos respecte del 2019, tres de
cada 10 entitats han perdut treballadors si es mira aquest mateix
any i un terç han hagut d’acollirse a expedients de regulació d’ocupació, temporals o definitius.
Igualment, sis de cada 10
entitats han perdut massa social.
En aquesta estadística també
s’inclouen gimnasos, que xifren
entre el 10 i el 15% la quantitat
d’abonats que s’han donat de
baixa cada cop que han hagut de
tancar les seves portes.
“GENERAR VALOR”
“Els grans patrocinadors han
continuat amb nosaltres, tot i que
és cert que algun de petit sí que
ha marxat. També hem perdut
ingressos amb esdeveniments
especials i molt importants per a

Després d’un any amb les graderies buides (esquerra) els aficionats poden tornar a gaudir de l’esport en directe (dreta). Fotos: BMG i FSA

la nostra economia, com la Granollers Cup, que l’any passat es
va haver de suspendre i que
aquest 2021, de moment, sembla
que tira endavant. Veurem...”, explica a aquesta publicació Jordi
Capdevila, membre de la junta
directiva i responsable de Màrqueting i Patrocini del Balonmano Granollers.
Capdevila assegura que, cada
cop més, troben que les empreses demanen més que una simple publicitat estàtica. “Ja no
només es tracta d’intentar captar més clients o de mantenir els
que tenim: hem de generar valor per la vinculació que tinguin
amb nosaltres”, apunta. En
aquest sentit, les xarxes socials
són clau. “Aquí és on estem fent
un gran esforç per crear una estructura capaç de donar resposta a les necessitats digitals de les
empreses”, detalla.
El vicepresident apunta que el
club, com tots els sectors econòmics, viu una davallada d’ingressos i ha hagut d’aplicar ERTOs.
“Els poders públics ens han d’ajudar, no sé amb quina fórmula,
però és evident que els clubs
s’han menjat els recursos que te-

nien i aquí és on han d’intervenir
les administracions”, afegeix, alhora que diu que els pressupostos
d’aquesta temporada i del curs
que ve seran “de transició” i aventura que el de la temporada 202223 podria ser “expansiu”.

“UN ANY HORRORÓS”
L’Snatt’s Sant Adrià, per la seva
banda, ja va patir les conseqüències i les dificultats econòmiques
l’estiu de l’any passat, quan va haver de renunciar a l’ascens de categoria (hauria tornat a la màxi-

Tres de cada quatre
entitats del país
van perdre ingressos
respecte del 2019
ma categoria del bàsquet estatal
femení) per la impossibilitat de
trobar el múscul financer necessari (uns 200.000 euros).
El seu president, Pepe Aneas,
és contundent i considera que el
2020, econòmicament, ha estat
“un any horrorós”. “Teníem una
bossa de patrocinadors molt

bona i calculo que n’hem perdut
un 70%, és una bestialitat”, lamenta, assegurant que alguns
d’aquests eren renovacions que
només estaven pendents de la
signatura del contracte.
Aneas apunta també que la
majoria dels anunciants que han
perdut estan lligats a la no presència de públic a les graderies.
El sènior de l’equip lila va poder
tornar a tenir aficionats al seu
pavelló el passat 20 de març, un
any i 12 dies després de l’últim
cop (el 8 de març del 2020).
L’esclat de la Covid-19, doncs,
ha castigat encara més les arques
d’una entitat que encara arrossega alguns deutes de les dues
temporades que va passar a la
màxima categoria del bàsquet estatal femení. “Trigarem a recuperar el nivell que teníem fa
tres anys”, assegura el president del club adrianenc a aquesta publicació.
A LES PORTES DEL CENTENARI
Per últim, la Unió Esportiva de
Sants compta enrere els mesos
que falten per a la celebració del
seu centenari, el 2022 (el club es
va fundar el 26 d’abril del 1922)

i ja té coll avall que l’aniversari no
serà com hauria volgut.
La presidenta del club, Montserrat Dot, explica que estan buscant un sponsor que els permeti
“assumir els costos extra que tindrà un esdeveniment així”, tot i
que assegura que “la situació actual complicarà poder tirar endavant les celebracions” tal com
els hauria agradat fer-les.
La dirigent admet que l’estiu
de l’any passat ja van preveure
“una temporada complicada” i
van ajustar el pressupost. Això,
per exemple, es va transformar en
una reducció de 12.000 euros en
el primer equip, que actualment
juga al grup 5 de la Tercera Divisió del futbol masculí.
El club, per tant, considera
que els números d’aquesta temporada i del curs que ve hauran
de ser “de supervivència” i que
de cara a la 2020-23 es podria
pensar a créixer de nou. Això,
però, està lligat al fet que no pari
d’entrar públic a l’estadi on juguen. “És clau des del punt de
vista esportiu i també per captar
més recursos en forma de patrocinadors”, conclou la presidenta del club barceloní.
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La lupa

Jornades desconfinades
Foto cedida

per Ateneu Popular de les Corts

E

l passat dissabte 20 de març l’Ateneu Popular de les Corts vam celebrar les Jornades desconfinades a la Colònia Castells.
Com a resultat vam tenir un matí de xerrades, música i tabals a l’aire lliure d’allò més
agradable.
L’acte va començar amb una xerrada sobre sobirania alimentària amb el col·lectiu Ni Un Pam De Terra del Prat de Llobregat i la cooperativa La Paca. Seguidament va tenir lloc una xerrada sobre la importància dels Ateneus en els moviments populars a Barcelona, amb en Marc Santasusana, historiador i
membre de l’Ateneu Independentista d’Hostafrancs.
I vam acabar les jornades amb el Bingo Musical i en
PD Kiwisound.
A la xerrada de Sobirania alimentària, en Quim
i la Joana –Ni Un Pam De Terra– i la Gemma i el
Toni –Cooperativa La Paca– ens van explicar els seus
projectes: Ni Un Pam De Terra és una plataforma
veïnal del Prat de Llobregat per la defensa dels espais naturals i agrícoles que té com a objectiu frenar les diverses agressions al territori que està pre-

vist que tinguin lloc al Prat, determinades per la pressió urbanística i d’infraestructures, entre les quals
destaquen els plans d’expansió urbanística ARE Eixample Sud i Eixample Nord i el projecte d’ampliació
de l’aeroport.
La cooperativa La Paca funciona mitjançant un
acord entre els pagesos i els productors. Cultiven un

Tornarem al carrer,
a fer més actes,
a fer vida
producte ecològic i de temporada i donen la possibilitat a les consumidores de prendre decisions sobre allò que es plantarà. Gairebé el 95% de productes
que s’ofereixen són de producció i/o elaboració pròpia. Els preus es fixen entre les productores i les consumidores; d’aquesta manera les consumidores
prenen consciència del cost de tot el procés de pro-

Les millors

FCB

perles

ducció i distribució i s’estableixen els preus que consideren justos.
En aquesta línia, a l’Ateneu Popular de les Corts
tenim La Panarra, una cooperativa de consum que recull la cistella amb fruites i verdures de temporada cada
dijous. La cistella la proveeixen els Pagerols, amb productes de proximitat, ecològics i de temporada. Si us
hi voleu apuntar teniu tota la informació a la pàgina
web de l’Ateneu Popular de les Corts.
Muntar actes ja sabem que porta molta feina,
però muntar un acte d’aquestes característiques en
el context actual suposa un gran esforç. Tot i que inicialment des del Districte de les Corts es veia molt
complicada la logística i l’emplaçament de l’acte, finalment la Colònia Castells va ser un lloc molt adient
i l’activitat es va poder desenvolupar amb totes les
mesures de seguretat. Des de l'Ateneu volem donar
les gràcies a tota la gent que va participar en aquestes jornades, a totes les que ens vau ajudar a muntar i desmuntar i a totes les que vau venir-hi com a
públic. Tornarem al carrer, a fer més actes, a fer vida.
Hi esteu totes convidades.

N

LA FOTO

l caçador caçat. Aquesta expressió mai havia estat tan real.
Un caçador furtiu ha mort esclafat per un grup d’elefants a
Sud-àfrica, concretament al Parc Nacional Kruger, on un altre
caçador va ser arrestat i un tercer va resultar ferit però va fugir.

E

esfer-se de l’única solució a una pandèmia. A Suècia
han hagut de llençar a les escombraries centenars de
vacunes d’AstraZeneca perquè molta gent que tenia cita
per punxar-se la va anul·lar o no s’hi va presentar.

D

an comprar al web de l’FNAC mòbils de gairebé 700 euros
per només 120 euros. L’empresa va dir que es tractava d’un
error tipogràfic i va cancel·lar les comandes. Ara el Tribunal
Superior de Justícia de Madrid ha donat la raó als clients.

V

a Carmen té Alzheimer i viu a una residència. El seu
marit des de fa 66 anys, el Xavier, té permís per visitar-la
un cop per setmana, però ell no en té prou i es planta cada
dia davant d’una finestra per veure-la i fer-li companyia.

L
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Els semàfors

El + llegit

per David Rabadà

pàgina 8

L’AFA Anglesola segueix
reclamant un entorn sense
contaminació i pacificat per a
l’escola. El passat 9 d’abril les
famílies van tornar a tallar el
trànsit a davant del centre
en el marc de la revolta escolar
contra la contaminació.

AFA Anglesola

RC Polo

Desig després de la Covid

Les Corts homenatjarà el poeta
Joan Margarit posant el seu
nom en una plaça del Campus
Sud universitari, a l’actual parc
de la Bederrida. Margarit,
considerat un dels grans poetes
catalans, va morir el passat mes
de febrer als 82 anys.

Foto: Pexels

Districte

Safata d’entrada

pàgina 8

Els dos sèniors d’hoquei herba
del club jugaran, una
temporada més, pels seus
respectius títols de lliga. Les
Divisions d’Honor afronten
aquest cap de setmana l’última
jornada de la fase regular abans
de la disputa dels ‘play-offs’.
pàgina 12
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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

L

a nostra societat progressa quan els beneficis socials
són per a una majoria. Així
va ser el somni de la Il·lustració del
segle XVIII amb una educació
universal i gratuïta per als nostres
xavals, cosa que va arribar dos segles més tard amb l’escolarització
global del segle XX.
La història va molt lenta amb
les seves intencions i es regeix pel
principi de tres passos endavant i dos enrere. Ara, amb la Covid, podem anar pensant a accelerar en positiu la història.
Només amb lògica, i sense pre-

judicis i interessos, podem
aconseguir l’objectiu per tal
que la història no es quedi encallada de nou.
Les desigualtats socials vigents i arcaiques es van deure
als grans quadres d’influència.
Així podem desitjar que la
ideologia, el poder i la riquesa d’uns pocs regeixin el nos-

tre futur post Covid. En això,
la banca, les oligarquies, la
religió i fins i tot la monarquia
podrien donar el seu do de pit
en pro d’una societat millor
que ho agrairia.
En cas contrari, la història
seguirà en el seu bucle etern
entre interessos, prejudicis i
ideologies. Algú em sent?

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

#EROACaixaBank

@agenciaacn: CaixaBank planteja un ERO
que afecta gairebé 8.300 treballadors, el
18% de la plantilla. També vol tancar més de
1.500 oficines a l’Estat, segons els sindicats.

#UnSantJordiNormal?

@324cat: Els llibres i les roses tornaran
als carrers de Barcelona per Sant Jordi. Hi
haurà parades davant de les botigues des
de dimecres i fins al cap de setmana.

#Superlliga

@RafaCabeleira: Que la primera aparición
pública del futuro presidente de la Superliga
sea en un programa que se llama El Chiringuito mucha confianza no da, pero bueno.
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Art | Rutes històriques per les Corts i Sants
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L’artista visual Alexia Medici ha creat un projecte que inclou una dotzena d’obres d’art
de diferents artistes que permeten conèixer la història dels barris de les Corts i Sants.
Les rutes són virtuals i també es mostraran físicament als espais corresponents.

L’AFA de l’escola Anglesola torna
a denunciar la contaminació
» Pares i alumnes van tallar de nou el trànsit el passat 9 d’abril
» Volen mesures més ambicioses que les que preveu el consistori

ESCOLES4Les famílies de l’escola
Anglesola es van tornar a manifestar el passat 9 d’abril, en el
marc de la reivindicació conjunta d’escoles d’arreu de la ciutat,
Catalunya i l’Estat contra la contaminació en els entorns escolars,
per reclamar una escola on els
alumnes no hagin de patir la
contaminació.
En el cas de l’escola Anglesola, que des del passat mes de
gener està situada al carrer Numància, l’AFA (Associació de
Famílies d’Alumnes) reclama
mesures ambicioses per tal que
es redueixi el trànsit a l’exterior
de l’escola que dona al carrer Numància, on hi ha quatre carrils de
circulació.
Una de les problemàtiques
que les famílies consideren que
s’ha de resoldre és el cas de la parada de busos interurbans que hi
ha al costat de la sortida del centre. “La convivència entre una
parada de busos interurbans i la

Protesta contra la macrocuina
de les Corts tot i la moratòria

POLÈMICA4Una cinquantena
de persones es van manifestar el
passat 8 d’abril contra la macrocuina que fa uns mesos es va
començar a construir al carrer
Felipe de Paz. La protesta va tenir lloc després que pocs dies
abans l’Ajuntament ja hagués
decretat una moratòria d’un any
per a aquests projectes i que el
Districte, prèviament, hagués
aturat les obres.
Durant la protesta, però,
els veïns van deixar clar que no

es conformen amb la moratòria municipal. Exigeixen que es
tirin enrere les obres que ja estan fetes, amb una xemeneia
molt visible, i que el projecte
quedi descartat. Als veïns els
preocupa aquest tipus de negoci, ja que consideren que
només s’hauria de poder fer en
una zona industrial, i no en un
barri residencial, per l’impacte
que té, tant pel que fa a la mobilitat que genera com per la
quantitat de residus.

La protesta del passat 9 d’abril. Foto: Twitter (@AFAanglesola)

sortida d’una escola no és possible. Hi ha manca d’espai, fums, soroll i passatgers”, denuncien des de
l’AFA. A banda d’aquesta petició,
l’associació demana que es posin
aparcaments de bicicletes al voltant de l’escola per tal de “garantir una mobilitat saludable”. De
moment ja han aconseguit la
col·locació d’una tanca de protecció davants dels accessos de Numància i Anglesola.
Cal recordar que l’escola An-

glesola ja forma part del programa ‘Protegim les escoles’ de l’Ajuntament, que té per objectiu
pacificar els entorns de diferents
escoles de la ciutat. En el seu cas,
està previst que el carrer Anglesola
sigui per a vianants, que els passos de zebra de Numància s’ampliïn i que les voreres es marquin
com a entorn escolar. Les famílies,
però, volen mesures més ambicioses, com ara que Numància tingui un carril menys de circulació.

Una pancarta de rebuig al projecte. Foto: Twitter (@anna_sangra)

Una plaça per a Joan Margarit

El poeta Joan Margarit va morir fa dos mesos. Foto: Pere Francesch / ACN

HOMENATGE4El Campus Sud
tindrà una plaça dedicada al
poeta i arquitecte Joan Margarit, que va morir el passat mes de
febrer als 82 anys. Serà a l’actual parc de la Bederrida, que té gairebé 7.000 metres quadrats i es
troba entre els carrers Pau Gargallo, Martí i Franquès, Baldiri
i Reixach i Pascual i Vila.
La proposta de batejar la
plaça amb el nom del guanyador
del Premi Cervantes 2019 es va
fer el 19 d’abril, durant l’home-

natge que li van retre el Districte, la Universitat de Barcelona
(UB) i la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC). Des del
Districte creuen que “la figura de
Joan Margarit és el reflex del que
vol ser la nova plaça: el cor del
Campus, el punt de trobada entre ciència, vida veïnal, cultura i
transferència de coneixement”.
Cal recordar que la creació
d’aquest espai forma part del
Pla Director de la Taula Campus
Sud, un document en fase de

debat i deliberació que ha de definir la transformació de la zona
universitària de les Corts. L’objectiu és que el Campus Sud –
l’àrea delimitada per les avingudes Doctor Marañón, Joan
XIII i Diagonal– guanyi espai
per als vianants, tingui més
punts de trobada i fomenti una
mobilitat sostenible i segura. En
definitiva, la voluntat és que hi
predomini “un model d’urbanisme més amable”, tal com
diuen des del Districte.

Un Sant Jordi de proximitat

Barris al dia

21 d’abril del 2021
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» El districte viurà un Sant Jordi sense aglomeracions i amb actes presencials i a distància
» S’habilitarà una zona per tal que llibreters i floristes puguin oferir els seus productes

Les Corts viurà un Sant Jordi amb un programa que inclou diferents activitats. Fotos: Districte

4Dracs, prínceps i princeses, cavallers i cavalleresses, aventures,
llegendes i molt d'amor. Després d'un Sant Jordi 2020 confinat,
torna la celebració d'aquesta jornada de cultura, llibres, flors i
amor. Això sí, aquest 2021 viurem
un Sant Jordi de proximitat, potenciant el comerç local, amb activitats de petit format i la compra
de roses i llibres a les botigues del
barri. I, com ja estem acostumats,
tot plegat sota les mesures de seguretat i higiene vigents per evitar els contagis de la covid-19.

PARADES DE BARRI
Des d'aquest dimecres 21 d'abril
i fins divendres de Sant Jordi, la
ciutat de Barcelona tindrà 490
punts de venda de llibres i flors als
deu districtes. Així doncs, a les
Corts, llibreters i floristes podran
instal·lar taules al carrer, davant
dels seus establiments (de 9 a 20
h), per poder vendre els seus productes, garantint la distància de
seguretat entre vianants i les mesures sanitàries vigents.
RECINTES FIRALS
D'altra banda, i com a novetat d'aquest 2021, el mateix divendres

23 d'abril Barcelona comptarà
amb onze recintes firals a l'aire
lliure i amb accés controlat, gestionats pels gremis de llibreters i
floristes, on hi haurà parades i
punts de signatura de llibres. Per
tal de potenciar aquest Sant Jordi de proximitat, i evitar desplaçaments a altres parts de la ciutat,
a les Corts aquest espai estarà habilitat a la plaça de Valdivia.
Aquests recintes, amb aforament

Contes, exposicions
o tallers infantils,

entre les propostes
limitat, seguiran totes les mesures de seguretat i protocols sanitaris per evitar contagis.

ACTIVITATS PRESENCIALS
Contes, exposicions o tallers infantils, són algunes de les propostes que es poden fer al districte en
format presencial, sempre amb
inscripció prèvia. Avui dimecres 21
d'abril, a les 17.30 h, la biblioteca

Montserrat Abelló organitza una
narració de contes sobre la llegenda de Sant Jordi (edats de 2 a
4 anys). Cal fer la inscripció al web
de la biblioteca. Per la seva part,
avui a les 18 h, el centre cívic Joan
Oliver 'Pere Quart' acull la presentació de la novel·la “Donde la luz se
esconde”, a càrrec de Mercè Guiu.
D'altra banda, el divendres 23 d'abril, a l'Ateneu de Fabricació de les
Corts es podrà visitar (amb cita prèvia al telèfon 934 903 625) l'exposició “Les Dones del 36”, un recull
de memòria històrica i fanzins culturals, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.
També divendres de Sant Jordi, la
biblioteca Les Corts- Miquel Llongueras i l'Hospital Sant Joan de Déu
organitzen, a les 11 h, la lectura de
contes “El drac, la veritat i el globus
vermell”, una activitat accessible en
llengua de signes catalana. El dia
de Sant Jordi a les 17 h, l'associació de comerciants El Mirall de
Pedralbes ofereix tallers infantils a
la plaça del Mirall de Pedralbes. Finalment, aquest mateix dia a les
17.30 h, la biblioteca Montserrat
Abelló ofereix un conte-taller sobre
“Sant Jordi o la història d'un cavaller en 3D”. Cal inscripció prèvia al
web de la biblioteca.

ACTIVITATS EN LÍNIA
D'entre les activitats que s'ofereixen sense moure'ns de casa, trobem concursos, relats curts i recomanacions literàries. Des del
passat 12 d’abril, el centre cívic
Can Deu organitza el concurs de
Sant Jordi a Instagram. Per participar-hi caldrà penjar una fotografia sobre Sant Jordi, etiquetar
al centre cívic i posar-hi el hashtag
#concursSantJordiCanDeu. Tam-

A la ciutat hi haurà
onze recintes firals
a l’aire lliure

bé des del 12 d'abril hi ha en
marxa la quarta edició del premi
de relats curts Tomasa Cuevas.
Un certamen literari on els participants poden presentar els seus
relats, en català o castellà, i fins al
14 de maig. Les bases i més informació es pot trobar al web del
centre cívic Tomasa Cuevas-Les
Corts. Per la seva part, el Centre
per la Normalització Lingüística or-

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

ganitza una cadena de recomanacions de llibres a les seves xarxes socials. Per participar, cal recomanar un llibre i el seu autor/a,
anomenar una llibreria, retar a
dues persones i mencionar el
@CNLBarcelona amb les etiquetes
#encomanaunllibre2021, #SantJordiCPNL i #gràciesllibreries.
D'altra banda, el divendres 23
d'abril a les 18 h, l'ATE i l'Espai d'Adolescents Jovecardí organitza,
en línia, l'entrega de premis del
concurs literari de Santa Jordina.
Aquesta mateixa entitat també
programa l’activitat “Més roses
per al drac”, que servirà per trencar els estereotips de la rudesa i la
valentia dels homes. També divendres 23 d'abril, a les 18.30 h, el
Club CEO organitza un #HiloCEOfanfic, una escriptura col·laborativa per reescriure el final de quatre
històries. Aquesta activitat requereix d’inscripció prèvia. Finalment,
el mateix dia de Sant Jordi, el centre cívic Joan Oliver 'Pere Quart', a
través de les seves xarxes socials,
organitza una activitat de recomanacions literàries. Tota la programació i més informació es pot
trobar a la pàgina web del Districte
ajuntament.barcelona.cat/lescorts.
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El president de Retail.cat, Joan Carles Calbet, ha criticat a la Comissió d’Indústria,
Comerç i Turisme del Congrés dels Diputats la manca d’ajudes directes al comerç
per part de l’Estat. Calbet, en canvi, ha destacat les ajudes de la Generalitat.

El Gremi de Restauració diu que
cal seguir el model de Madrid
RESTAURACIÓ4El Gremi de Restauració de Barcelona ha lamentat que entre l’octubre de l’any
passat i el març d’enguany els bars
i restaurants catalans han obert
“un 60% menys d’hores que els
madrilenys”.
El Gremi ha difós un vídeo on
qüestiona el “discurs oficial” de
la Generalitat sobre la pandèmia
i la restauració. “La comunitat de
Madrid ha estat capaç d’aturar
l’hemorràgia econòmica i, fins i
tot, de començar a crear ocupació. A Catalunya, en canvi, el sector s’ha deixat pel camí 23.000
llocs de feina”, afirma el Gremi.
Segons el seu president, Roger
Pallarols, “el bloqueig econòmic
de Catalunya és una realitat”.
Mentre Madrid treu treballadors dels ERTOs i genera ocupació, diu Pallarols, “Catalunya
segueix en caiguda lliure”.
En aquesta línia, el president
d’aquesta entitat rebutja que hi
hagi un vincle entre la restauració i els contagis. “Els restauradors
estem sense tardes ni sopars des
d’abans de Nadal. Des de llavors

Colau comprarà baixos buits
perquè hi obrin comerços

INVERSIÓ4L’Ajuntament comprarà locals comercials buits
per oferir-los com a baixos de
protecció oficial on puguin obrir comerços. És una de les mesures de l’estratègia dissenyada
pel consistori per reactivar locals comercials de planta baixa
que actualment estan buits.
El procés de compra es llançarà entre aquest abril i el maig
i l’Ajuntament té previst comprar en propietat entre 30 i 60
locals buits en planta baixa –depenent del preu i dels
metres quadrats– per posar-los

a disposició de diferents projectes econòmics a partir del
2022. El pressupost disponible
per a la compra és de 16 milions
d’euros: 10 per al conjunt de la
ciutat i 6 exclusivament per al
districte de Ciutat Vella, un
dels més castigats per la pandèmia del coronavirus.
“Es tracta de fer d’immobiliària pública”, afirma el regidor
de Presidència, Jordi Martí
(BComú). Aquesta estratègia
municipal respon a l’acord de
pressupostos pactat pel govern
de BComú i el PSC amb ERC.

Un moment de l’acte sobre la restauració del 12 d’abril. Foto: M. Casado Pla/ACN

fins ara, s’han incrementat els
contagis, hem viscut una tercera
onada i l’hem superat”, afirma.
AMPLIACIÓ D’HORARIS
D’altra banda, el Gremi ha demanat al Govern que permeti
ampliar els horaris dels bars i
restaurants per evitar més tancaments davant d’una situació

econòmica “inassolible”. “Les
empreses no poden esperar que
arribi la immunitat de grup per
començar a ser viables”, afegeix
Pallarols. Fins ara, la pandèmia
ha provocat, segons l’entitat, el
tancament d’un quart dels bars
i restaurants de Barcelona, una
xifra que podria augmentar en
els pròxims mesos.

L’Ajuntament vol omplir els baixos buits amb comerços. Foto: Ajuntament
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Montserrat Ballarín (Osca, 1968) és llicenciada en Dret per la UB, on també es va
doctorar. El 2003 va arribar a l’Ajuntament per ser regidora i el 2007 va repetir. El 2011
va tornar a la docència i quatre anys més tard es va reincorporar a la política municipal.
Foto: Joanna Chichelnitzky

“Hem de promoure
que el comerç sigui físic
a tots els barris”
Montserrat Ballarín / Regidora de Comerç i Mercats
Ballarín ha viscut els efectes que la pandèmia ha provocat en el comerç de la
ciutat des del capdavant de la regidoria responsable d’aquest sector. Tot i que
admet que la situació és complicada, també destaca la capacitat de resistir
que el comerç barceloní ha tingut en un moment tan complicat com l’actual.

Albert Ribas
BARCELONA
a fa més d’un any de l’esclat
de la pandèmia. Quin és el balanç que fa l’Ajuntament de
l’impacte que ha tingut el coronavirus en el comerç de la ciutat?
Els efectes han estat importants,
però cal diferenciar-los en funció dels
territoris i de la tipologia de negocis.
El comerç dels barris ha aguantat
bastant bé, mentre que el centre,
amb un comerç més turístic, està en
una situació pitjor. I després hi ha tres
tipus de comerç que fins i tot han millorat els seus resultats: l’alimentari,
el tecnològic i l’equipament de la llar.

J

Tot i això, a finals de febrer Barcelona Comerç parlava de 415
comerços associats que han abaixat la persiana i estimava uns
2.000 tancaments. Es podran revertir aquestes xifres?
Encara hem de constatar quins
tancaments seran definitius, i amb
la restauració a mig gas cal esperar
per veure quins seran els resultats
finals. El comerç està demostrant
força resiliència. No sé si la situació
es podrà revertir del tot, perquè hi
ha d’haver una adaptació als nous
hàbits de consum, però el comerç
aguantarà i des de l’Ajuntament treballem per ajudar en el procés de
transformació.
On segurament aquesta transformació és més necessària és al
centre de la ciutat, on es depenia
molt del turisme, com ara deia.
Sí, la remuntada serà més difícil, però
hem de ser relativament optimistes
perquè en tenim raons. A mesura
que la vacuna avanci i s’obrin les
fronteres, amb la gran projecció
que té Barcelona, el turisme cultural, de fires i congressos tornarà. Al
mateix temps, treballem per diversificar l’activitat econòmica del centre de la ciutat. N’és un exemple la
transformació de l’edifici de Correus.

Un altre objectiu és que la gent
dels barris es torni a fer el centre
seu?
Sí, volem convidar la gent a redescobrir el centre, perquè segurament és cert que durant uns anys els
veïns i veïnes no se’l van sentir seu.
De fet, de forma natural ja hi estan
tornant.

veixin per impulsar l’economia
dels barris de la ciutat. El comerç
se’n veurà gaire beneficiat?
Sí. N’és un exemple l’aposta per omplir els locals de planta baixa, que
enguany dobla el pressupost de l’any passat. És molt important promoure que el comerç sigui físic a
tots els barris.

La restauració segurament és el
sector que ha quedat més tocat.
Han denunciat diversos cops que
no han tingut el suport de les administracions. Tenen raó?
L’Ajuntament ha estat bastant al seu
costat. N’és un exemple l’ampliació
de les terrasses. Un estudi ens
quantifica que no s’han perdut
1.800 llocs de feina gràcies a aquesta mesura.

Abans citava el tema dels horaris
de la restauració. Un dels problemes amb els quals topen de vegades és la manca de competències. Es plantegen reclamar-ne?
Sempre intentem tenir el màxim de
competències, però sí que ens aniria bé tenir la màxima capacitat de
decisió. Ara estem veient que Barcelona té unes necessitats diferents de la resta del territori, com
per exemple passa amb el confinament. Hem demostrat capacitat
de gestionar bé les crisis i en aquesta ho hem tornat a fer.

“És evident que la taxa
del comerç electrònic
ens la impugnaran;
ha de tenir fortalesa”
Després hi ha gent que es queixa
que no hi ha espai a les voreres o
a les places. Suposo que és difícil
tenir tothom content.
Sí, però cal remarcar que els bars i
restaurants s’han adaptat a la nova
situació i que la ciutadania s’ha bolcat molt a ajudar el sector. I amb uns
horaris d’obertura que no s’han explicat bé des de la Generalitat.
Per tant, i més enllà de la restauració, està satisfeta de la resposta de l’Ajuntament cap al sector?
Crec que hem fet tot el que hem
pogut, i sobretot ho hem fet de la
mà del sector. I també hi ha hagut
un esforç per pactar les mesures
amb l’oposició. Puc dir que sí, que
estem satisfets, tot i que també ens
agradaria haver fet més.
Fa poc han obert les ajudes del
programa ‘Impulsem el que fas’,
per finançar projectes que ser-

Parlant de la capacitat reguladora municipal, garanteix que la
taxa sobre el comerç electrònic tirarà endavant?
Sí, la nostra intenció és tirar-la endavant, tot i que no és fàcil. Tenim
el primer informe jurídic fet i volem
acabar de constatar que tingui la
fortalesa jurídica suficient. Aquesta taxa ha generat molta expectació i sabem que altres municipis se
l’estan mirant. I també ho estan fent
les operadores per veure com impugnar-la.
Tindran pressió perquè funcioni bé.
Més que funcioni, que no ens la
tombin els tribunals, perquè és
evident que s’impugnarà. Hi estem
treballant perquè inclourà molts requisits, com per exemple que no
gravi els riders.
Seguint amb qüestions electròniques, sembla que la pandèmia ha fet que el comerç local
s’estigui digitalitzant.
Sí, totalment. La pandèmia ha ac-

celerat processos que ja estaven en
marxa i el comerç, per sort, ha estat conscient que necessitava fer un
salt qualitatiu. Ho hem notat molt,
perquè l’any 2019 hi havia 300.000
euros en subvencions i només ens
en van demanar 100.000 i l’any passat es va arribar a 1.300.000 euros.
Hi ha una conscienciació clara sobre la digitalització i des de l’Ajuntament volem tenir un comerç que
sigui present als barris, però que sigui sostenible econòmicament, i
això passa perquè es vengui en línia. Per això estem treballant, amb
Barcelona Oberta i Barcelona Comerç, per fer un marketplace que a
partir del juliol estarà operatiu.
Una venda en línia que també es
potencia en els mercats municipals. L’aposta pels mercats, amb
diferents inversions i reformes,
és clara.
És que no hem d’oblidar que els
mercats són un servei municipal. A
l’aposta que tots els governs municipals han fet per mantenir i millorar la xarxa de mercats, ara hi afegim la transformació digital per
tenir un gran mercat en línia que sigui la suma dels 43 mercats.
La pandèmia també ha impulsat
les cuines fantasma, que han generat oposició veïnal. Ara s’ha
decretat una moratòria d’un any

per regular aquests negocis. Seran molt restrictius? Creu que
aquests negocis són una amenaça per a la restauració?
El resultat final de la regulació no
sabem quin serà, però si durant
tants anys hem treballat per treure la indústria que contamina fora
de la ciutat, no té gaire sentit un
model de macrocuines, amb molta concentració de mobilitat... Hem
de veure, parlant amb la restauració, quin és el seu parer i aconseguir un equilibri. Però els promotors d’aquests negocis han d’entendre que Barcelona és diferent.
En altres ciutats arriben, s’instal·len
i no passa res, però aquí la ciutat és
petita i tothom se l’estima i vol dirhi la seva. De moment hem pres
una decisió valenta, que és la moratòria, perquè més tard és molt difícil frenar-ho. És important remarcar que som receptius a tot,
però també volem preservar el
nostre model de ciutat de convivència i de proximitat.
De fet, la pandèmia també ha
afavorit la tendència a un consum
de proximitat i sostenible.
Totalment, s’ha notat molt. Ha
crescut la preocupació per la salut
de les persones i del planeta i el
consum de proximitat té relació
amb això i es nota. Però encara hi
ha molt camí per recórrer.

Esports
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Bàsquet | El Joventut tanca el mes rebent el TGN Bàsquet

El sènior femení del Joventut les Corts tancarà el mes amb un partit al Pavelló de
l’Illa aquest diumenge a les set de la tarda contra el TGN Bàsquet. Si guanyen, les
d’Alfred Benages atraparan les tarragonines en la segona posició del seu grup.

Els sèniors del Polo, a punt per
tancar la fase regular de la lliga
Pau Arriaga
PEDRALBES
L’últim cap de setmana d’aquest
mes serà també el de la darrera
jornada de la fase regular de les
dues Divisions d’Honor d’hoquei herba per als sèniors del
Polo. El sènior masculí del club
es jugarà la possibilitat de ser tercer (posició que ara mateix ocupa l’Egara), mentre que el primer
equip femení, passi el que passi
en la jornada d’aquest cap de setmana, serà quart.
Una temporada més, doncs,
els dos equips del club estaran
immersos en la lluita pels respectius títols lliguers, que en
aquesta atípica temporada 202021 serà en forma de Final Four.
Abans que arribi l’hora de la
veritat, però, caldrà jugar l’última jornada (la 22a) del primer
tram de la lliga, unificada aquest
diumenge a les 11 del matí. Els de
Roger Pallarols rebran el Junior
de Sant Cugat a l’Eduardo Dual-

El sènior masculí té opcions d’acabar tercer. Foto: JM Llorens / RCP

de i estaran pendents del partit
que l’Egara jugarà al camp del
Barça, a l’Estadi Pau Negre de la
muntanya de Montjuïc. Santcugatencs i barcelonistes tenen assegurada la permanència i no es
juguen res en aquest epíleg de la
competició masculina. Com ha
estat habitual en les darreres
jornades, serà possible l’entrada
de part de l’afició a les graderies
de l’Eduardo Dualde.

En canvi, l’equip de Fabri
Demarchi sap que passi el que
passi en la jornada de diumenge,
en cap cas pot millorar ni empitjorar la seva classificació. El
Polo jugarà a les 12 del migdia
(hora local de les Canàries, 1 del
migdia a Barcelona) contra el Taburiente, cinquè classificat. En el
partit de la primera volta, jugat
a principis de desembre de l’any
passat, el resultat va ser de 0-0.

L’UBAE rep el CFS En marxa la 68a
Eixample en un
edició del trofeu
partit important Comte de Godó
El darrer partit de futbol sala del mes del
sènior femení de l’AE
les Corts UBAE, aquest dissabte
a les cinc de la tarda contra el CFS
Eixample, podria ser molt important de cara a les opcions
d’entrar al play-off d’ascens de
l’equip de Borja Carasusán.
Ara mateix, les mamuts són
quartes (amb un punt i un partit més) que l’altre equip de la ciutat de la categoria, a qui ja van
guanyar en l’estrena de la segona volta (3-5 en un partit jugat el
dia 21 del mes passat). El primer
partit del mes de maig (encara no
té dia i hora fixades) portarà
l’UBAE a la Llagosta, a la pista del
CD la Concòrdia.
UN PARTIT PENDENT
Per la seva banda, el sènior masculí té encara pendent el partit a
la pista del filial del Mataró i tancarà el mes amb el primer partit
de la segona volta diumenge a les
10 del matí a la pista de l’AE Xarxa Horta. El primer cap de setmana de maig la lliga s’aturarà.

Foto: RCTB

TENIS4Abans-d’ahir va tornar el
Godó a les instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona. Després que l’any passat el gran torneig de tenis de la ciutat s’hagués de cancel·lar per culpa del coronavirus, ja està en marxa la seva
68a edició.
Els partits dels quadres, tant
d’individual com de dobles, s’aniran disputant fins a les finals,
de diumenge, que coronaran els
successors de Dominic Thiem i
l’equip dels colombians Juan
Sebastián Cabral i Robert Farah
com a campions (del 2019).
Les entrades (en cadascuna
de les jornades hi ha un màxim
de 1.000 persones a les graderies) es van esgotar poc després
de posar-se a la venda.

13 |

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

21 d’abril del 2021

línialescorts.cat

Viu en línia
| 14

| Edificis amb sentiments
Buildings Have Feelings Too! (“Els edificis també tenen sentiments”) és un
joc de gestió de ciutats una mica diferent. Per a PS4, PS5, XOne i XSX.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: caixaforum.org

Productora, guionista i directora de cinema, presidenta de l’Acadèmia de Cinema
Català i ara també de l’Ateneu Barcelonès
(entitat que, per cert, mai abans havia
presidit una dona). Tot això és Isona Passola (Barcelona, 1953), que acaba de rebre el Premi d’Honor del BCN Film Fest.
Es tracta d’un reconeixement a la seva
trajectòria com a productora de pel·lícules com Pa negre o Incerta glòria, però
també a la seva tasca al capdavant de l’Acadèmia en els últims vuit anys. Una tasca que està a punt d’arribar a la seva fi, ja
que Passola va entomar fa un mes un
nou repte liderant l’Ateneu Barcelonès i,
tal com ella mateixa ha reconegut en una
entrevista a Catalunya Ràdio, no vol ni
pot “assumir tantes responsabilitats”.

Art estatunidenc
L’exposició ‘El somni americà. Del pop a l’actualitat’,
instal·lada al CaixaForum de Barcelona, ofereix una visió
general del desenvolupament de l’art gràfic als Estats
Units des del 1960 fins als nostres dies. La mostra dedica
una atenció especial a figures clau com Andy Warhol, Jasper Johns, Roy Lichtenstein i Robert Rauschenberg. Les
obres provenen majoritàriament de la col·lecció del British Museum i s’hi poden veure peces de totes les tendències artístiques sorgides al llarg d’aquests anys. Es pot
visitar de dilluns a diumenge fins al 13 de juny.

Llibres

?

I S O N A

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

P A S S O L A

Ser productora, guionista i directora de cine

Ha estat presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català 8 anys

Rebre el Premi d’Honor del BCN Film Fest

QUÈ HA FET

Fa un mes va començar a presidir l’Ateneu Barcelonès

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Felicitacions i desitjos de sort i encerts

La feliciten pel premi i l’encoratgen en la seva nova etapa

Música

Pelis i sèries

Consumits pel foc
Jaume Cabré

Sopar amb batalla
Jordi Casanovas

V.E.H.N.
Love of Lesbian

Una joven prometedora
Emerald Fennell

L’Ismael, professor de llengua i literatura, es troba un dia amb una antiga veïna.
A poc a poc, comencen a intimar, fins que
una altra trobada aparentment casual, ara
amb el conserge de l’institut on treballa,
porta l'Ismael a una situació límit, de conseqüències traumàtiques. L’autor de Jo
confesso torna a les llibreries amb una novel·la imprescindible per Sant Jordi.

La Cris i el Dani s’estimen, s’acaben de
comprar la casa dels seus somnis i estan
a punt de fer el pas per crear una família. Els amics de la Cris estan convidats a
sopar a casa seva, malgrat que no els caigui gens bé el Dani. Potser per això es
desencadenarà una autèntica lluita de
tots contra tots.
Al teatre Borràs de Barcelona.

V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada) és el
novè àlbum de Love of Lesbian. La formació liderada per Santi Balmes va gravar les dotze cançons que formen el disc
abans de la pandèmia, però no han perdut pes en el context actual. “(El disc) es
va avançar a nosaltres, ha estat més llest
que ningú”, han dit els integrants del grup
en una entrevista concedida a l’ACN.

La Cassie era una jove prometedora,
però el futur brillant que tenia al davant
es va veure truncat per un esdeveniment
traumàtic. Ara la seva vida no és com s’esperava i ha decidit fer justícia pel seu
compte, venjant-se dels culpables. L’actriu Emerald Fennell s’ha estrenat com a
directora amb un film nominat a cinc Oscars, inclosos millor pel·lícula i direcció.
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ESTILS DE VIDA
Primavera: època d’al·lèrgies
Foto: Pixabay

i

SALUT

er a qui té al·lèrgia al pol·len, la primavera és sinònim de
mocs, esternuts, ulls plorosos... En definitiva, de sensacions desagradables que no apareixen als poemes dedicats a aquesta estació de l’any. El Departament de Salut de la
Generalitat, a través del Canal Salut, ofereix alguns consells de
prevenció per als al·lèrgics al pol·len. És important saber quin tipus de pol·len et provoca al·lèrgia per evitar estar a prop de les
plantes que el produeixen. Si has de sortir a l’aire lliure, intenta
no fer-ho a les hores de màxima concentració de pol·len: de les
5.00 a les 10.00 hores i de les 19.00 a les 22.00 hores. Evita també desplaçar-te en moto o en bici i, si vas en cotxe, no abaixis
les finestres. A casa, sobretot durant la nit, tingues també les finestres tancades. A l’hora d’estendre la roba, millor fes-ho dins
de casa perquè no s’hi acumuli pol·len.
Aquesta és la primera primavera pandèmica sense confinament domiciliari. La mascareta pot ser una aliada dels al·lèrgics,
perquè fa de barrera i evita que el pol·len entri en contacte amb
el nas. Ara bé, els ulls queden al descobert, evidentment. En
aquest cas, poden ajudar les ulleres (de sol o de veure-hi).

Les claus
TIPUS

És important saber quin tipus de pol·len et provoca al·lèrgia
per evitar estar a prop de les plantes que el produeixen

HORARI

Evita estar a l’aire lliure a les hores de màxima concentració
de pol·len: de 5 a 10 del matí i de 7 de la tarda a 10 de la nit

HÀBITS

Estén la roba a dins de casa, tanca les finestres sobretot a la nit
i, si pot ser, no et desplacis en bicicleta o en moto

MASCARETA

Pot ser una bona aliada per fer de barrera i evitar
el contacte del pol·len amb el nas (no amb els ulls, és clar)

Foto: Pexels
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