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El col·lectiu LGTBI diu prou
» L’assassinat d’un noi gai a la Corunya i el repunt de casos d’LGTBI-fòbia fan saltar les alarmes
» L’Observatori contra l’Homofòbia ja ha registrat 115 incidències contra el col·lectiu aquest any
Anna Utiel
BARCELONA
A Samuel Luiz el van matar a la
Corunya a crits de “maricón” la
matinada del 3 de juliol. “Maricón”
és també el que li van dir a Christo Casas fa tres anys en una festa
al Raval de Barcelona just abans
d’apallissar-lo en grup. A Társida
Aragón li van cridar “maricona”
els trànsfobs que la van perseguir ara fa un any a prop de casa seva.
Tot això té un nom, LGTBI-fòbia,
i malauradament sembla que està
lluny de desaparèixer.
L’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) ha registrat 115
incidències contra el col·lectiu des
que va començar l’any. Si bé
existeix el debat de si la xifra augmenta perquè hi ha més casos o
perquè ara se’n denuncien més,
el cert és que el comptador de
l’OCH creix sense aturador: el
2020 va registrar 189 incidències,
un 25% més que l’any anterior.
IMPUNITAT
Cal tenir en compte que aquests
números no es tradueixen en
denúncies davant la policia perquè molt sovint les víctimes prefereixen no denunciar. És el cas
de Casas, que reconeix que els
cossos policials no li generen
“cap confiança” i recorda que
“només es denuncien el 16% dels
casos” d’LGTBI-fòbia, citant una
dada de l’Agència Europea de
Drets Fonamentals referent a
l’Estat espanyol.
També hi ha qui sí que decideix denunciar però s’ho troba
tot en contra. Com Aragón, que
va entrar a una comissaria dels
Mossos d’Esquadra amb intenció de deixar constància d’un
atac trànsfob i en va sortir amb
un atac d’ansietat. “No era la primera vegada que patia transfò-

bia, però normalment era per
part de nens de 13 o 14 anys.
Aquest cop eren adults amb estètica neonazi i vaig voler denunciar-ho”, relata, però lamenta que els agents li van dir
que “no s’hi podia fer res”.
L’EXTREMA DRETA, AL DARRERE
Des del col·lectiu tenen clar que
aquest repunt d’agressions
LGTBI-fòbiques s’explica en
gran part per l’auge de Vox. “El
discurs de l’extrema dreta ens assenyala”, lamenta Eudald Cardona, militant de la Crida
LGBTI, una organització d’esquerres que treballa per l’alliberament sexual i de gènere.
Com que els discursos d’odi
mai venen sols, la ultradreta
aprofita els casos d’LGTBI-fòbia
per desplegar el seu racisme, i hi
ha mitjans que li fan d’altaveu.
“Només es destaca la nacionali-

Concentració a Barcelona per condemnar l’assassinat homòfob de Samuel Luiz a la Corunya. Foto: Miquel Codolar/ACN

tat o l’origen dels agressors quan
són racialitzats”, critica Cardona.
Això s’ha vist en el cas del Samuel
–durant dies s’ha especulat sobre
si els assassins eren llatinoamericans– i es va veure en el cas de
Casas. Ell recorda com hi va haver mitjans que van dir que els
seus agressors eren musulmans
i menors estrangers no acompanyats. Fals. La realitat és que a ell
el van agredir catalans i italians,
de manera que va dir que entre
els atacants hi havia “estrangers”.
Amb això en van tenir prou.
No és l’única mentida que es
va publicar sobre aquella agressió. “Alguns mitjans negaven la
meva orientació sexual, com
també han fet amb el Samuel”,
explica Casas, del qual fins i tot
van dir que havia provocat una
“baralla” en intentar entrar als lavabos portàtils amb unes noies
amb “intenció sexual”.

Arran de la cobertura que
s’ha fet del crim de la Corunya,
i de les similituds amb el que va
viure ell mateix, ha decidit compartir a les xarxes la seva experiència. Ho ha fet amb l’etiqueta #YoSíTeCreo i, pràcticament
sense pretendre-ho, ha creat un
moviment que recorda al #MeToo del feminisme i amb el qual
centenars de persones del col·lectiu han exposat les seves vivències en un món LGTBI-fòbic.

COMBATRE LA POR
“Quan vaig sola pel carrer i em
trobo un grup d’homes, passo
por”, admet Aragón, que de seguida deixa clar que això no l’aturarà. “No m’amagaré de ser qui
soc, ja vaig estar setze anys a l’armari”, afirma amb contundència.
Casas comparteix aquesta visió
i es nega a viure amb por: “La
meva proposta és sortir al car-

rer”. I, de fet, el col·lectiu ho està
fent últimament més que mai.
Això sí, contra l’LGTBI-fòbia
hauria de protestar tothom, tal
com apunta Cardona, que es
queixa que “els cisheteros diuen
poca cosa” al respecte. En la
mateixa línia, Casas creu que les
mobilitzacions per condemnar
atacs contra el col·lectiu no haurien de tenir sempre la mateixa
ubicació –a Barcelona, davant
del Centre LGTBI, i a Madrid, a
Chueca, per exemple–, sinó que
haurien de ser al lloc dels fets o
a punts cèntrics de les ciutats. És
la manera de fer-les més visibles.
Precisament, la visibilitat és
un dels punts clau per combatre
aquesta xacra, juntament amb la
formació i la pedagogia. Ho diu
Cardona, però sembla que hi ha
consens. Com també n’hi ha en
l’esperança que la lluita LGTBI es
trobi ara en un “punt d’inflexió”.
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La lupa

Són joves, no delinqüents
Carola López/ACN

per Víctor Porres

E

xceptuant alguns casos extraordinaris, com
el del presentador Jordi Hurtado, l’edat és un
fet empíric, totalment mesurable. En canvi,
ser jove és més subjectiu, perquè en realitat
no pesen els anys. Pesen els prejudicis.
D’acord que posar-se una dessuadora Vans i anar
davant del MACBA a fer d’skater quan tens 50 anys
no et converteix màgicament en una persona jove, però
en això de la joventut la processó va més per dins que
per fora. Com dirien els Muchachada, hi ha “viejóvenes” que sembla que haurien d’aspirar a ser pensionistes quan encara no han arribat a la trentena. I
no és menys cert que hi ha jubilats que es mantenen
actius –i sovint hiperactius– en totes les facetes de la
vida encara que hagin penjat les botes de la feina. Fins
i tot hi ha vells que viuen una segona joventut pel seu
contacte amb xavals desinhibits, com li va passar al
granger George Spahn amb els hippies de la Família
Manson o com se senten molts madurs divorciats que
volen tornar a la partida d’inici casant-se amb persones
a les quals doblen en edat i en dolències.
La prova del cotó a l’hora de comprovar si ets jove
o no, al marge de si t’hi sents o dels anys que tinguis, és l’opinió que et mereixen els joves actuals. El carboni 14 de l’edat mental rau en la capacitat de posarte a la pell dels altres i no comportar-te com un carca rondinaire.
Una oportunitat perfecta per fer el test l’ha brindat la Covid-19. Ara que sembla que estem vivint una

nova onada de contagis del coronavirus, amb xifres
rècord de positius i de risc de contagi aquesta darrera setmana tant a Barcelona ciutat com a la regió metropolitana, tothom assenyala com a responsables –
o irresponsables– els joves. Per això han tornat a tancar l’oci nocturn i no el joc de petanca.
Criminalitzar els joves és una pràctica que ve de
lluny. “Som joves, som delinqüents, si te’n refies, te
la fotré”, cantaven amb ironia a Què, el nou musical
de Manu Guix. Els joves són rebels amb causa i la pandèmia els ha donat molts motius per ser-ho, principalment perquè la joventut és una etapa de la vida en
la qual cal qüestionar i desafiar l’ordre establert.
La cantant Suu sintetitzava aquest sentiment de
malestar davant la pressió social quan al recent Canet Rock va dir que tenia ganes de barrejar-se entre el públic del festival i que li tiressin un cubata
per sobre. Els joves volen mullar-se, volen tocar-se,
volen ballar, volen sortir, volen sentir la llibertat,
volen viure. Volen ser joves i ho volen ser ara. No
ajornar-ho, no reprimir-ho, no amagar-ho. Però, és
clar, on hi ha un xic passant-s’ho bé sempre hi ha
un vell amb una galleda a les mans disposat a aigualir-li la festa.
Possiblement, el problema és precisament aquest:
que mentre les administracions ens han confinat i ens
han posat la por al cos a tots com si estigués a les nostres mans aturar aquest nou genet de l’apocalipsi a cop
de mascareta i distància social, els joves han decidit

Les millors

Gemma Sànchez / ACN

perles

fer de joves i seguir relacionant-se com han fet els mossos tota la vida.
Potser els que tenim canes i ens fem colonoscòpies
preventives no els entenem, igual que els nostres pares
no ens entenien a nosaltres i a ells no els comprenien
els seus pares, i així generació a generació fins a Adam
i Eva, que prou els va costar assumir què li va passar pel
cap a Caín per carregar-se Abel en aquella època en la
qual encara no s’havien inventat els psicòlegs.
Ens és difícil assimilar que els hàbits de consum
han canviat i entrem en contradiccions quan critiquem
que els nostres fills es passen el dia parlant-se i escrivint-se des del mòbil en lloc de relacionar-se en persona i, si ho fan enmig de la pandèmia, els critiquem
perquè s’haurien de quedar a casa per evitar els contagis. Especialment els contagis a les persones que ja
no són joves i que, a priori, tenen més números de patir la malaltia amb conseqüències greus.
Ara resultarà que, de joves, tots els que ara ens posem les mans al cap amb els botellons i els viatges de
fi de curs a Mallorca érem molt conscients, responsables, cívics i solidaris, sobretot amb els vells. Perquè, òbviament, llegir Los cinco en lloc de jugar al Fortnite ens ha fet millors persones.
Podem demanar als joves que tinguin més precaució, però, per favor, deixem-los viure, que prou dur
és veure com, dels pocs anys de joventut que tindran
el privilegi de viure, ja se n’ha esfumat un i escaig que
no podran recuperar.

N

LA FOTO

ns operaris havien d’instal·lar una bastida per poder
restaurar la Torre de Minerva, a Tarragona. Mentre ho feien,
però, van acabar foradant una muralla romana i el relleu més
antic de la península Ibèrica, tal com va avançar Porta Enrere.

U

a policia atura un cotxe que porta la música molt forta.
Un agent demana que posin una altra cançó i, quan li
pregunten quina vol, respon amb seguretat: La Macarena.
Li ha passat al youtuber Telmo Trenado i està gravat.

L

lits de cartó: aquesta és l’estratègia dels organitzadors dels
Jocs Olímpics de Tòquio per evitar que els atletes tinguin
sexe. El gimnasta Rhys McClenaghan ha publicat un vídeo
saltant en un d’aquests llits “antisexe” i ha tirat per terra la idea.

L

na dona troba una serp sota el llit abans d’anar a
dormir. Busca per si de cas n’hi ha més i en troba disset
(les cries de la primera). Li ha passat a Trish Wilcher, una
estatunidenca que diu que ara necessitarà “un cardiòleg”.

U
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Els semàfors

Ajuntament

El cartell guanyador de la Festa
Major de les Corts 2021 és de
l’artista multidisciplinària Milena
Milo, que ha escollit com a
protagonistes de la seva obra els
veïns. “Trobo que ara és crucial
recordar el que ens uneix: la
capacitat d’estimar-nos”, diu Milo.
pàgina 6

Veïns de les Corts denuncien
que el futur parc de la Colònia
Castells només tindrà una petita
part que es pot considerar zona
verda, tot i que l’Ajuntament l’ha
presentat com un espai on el
verd serà majoritari. L’AV de les
Corts parla “d’enganyifa”.
pàgina 6

La base de l’Uni Girona és una
de les candidates als premis
Cortsenca d’Honor i, des de
finals de la setmana passada,
és a Tòquio amb la selecció
espanyola per jugar els Jocs.
Serà la darrera presència
olímpica per a la jugadora.

Laia Palau
El + llegit

pàgina 12
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1

Ja pots votar el Cortsenc i la Cortsenca
d’Honor d’enguany: coneix les 6 candidatures

2

El TSJC tomba els recursos de la FAVB
i la CUP contra l’Espai Barça

3

El somni tecnològic produeix monstres

4

Álvaro de la Peña: el coreògraf que ha fet
la dansa accessible per a la gent corrent

5

Colonitzant

Una ciutat amb ADN turístic
per Albert Ribas, subdirector d’edicions Línia

“B

arcelona ja no pot viure sense el turisme”.
Aquesta afirmació contundent és de Ramon Aymerich,
cap d’Internacional de La Vanguardia i autor del llibre publicat
recentment La Fàbrica de Turistes. El país que va canviar la indústria pel turisme. La tesi d’Aymerich, de forma resumida, és
que el turisme va ser i és clau en la
generació de riquesa a Catalunya,
però al mateix temps la seva força ha anat en detriment de la indústria. A mitjà i llarg termini, assegura, el turisme empobreix. Assumim, doncs, que Barcelona,
com moltes altres ciutats, està
concebuda d’una manera en la
qual el turisme és un pilar estructural. I crec que és tenint clara
aquesta premissa que es pot parlar
una mica sobre el binomi Barcelona-turisme, turisme-Barcelona.
Aviat farà un any i mig que la
maleïda pandèmia ens va deixar
Barcelona buida de turistes. Tots
recordem les imatges de fa quatre dies, absolutament insòlites, de
les parts més turístiques de la ciutat completament desèrtiques.
Passejar per les Rambles gairebé
sol, per exemple, generava una
sensació molt estranya, difícil de
descriure. Això va fer que s’anés
escampant la idea que arribava el
moment ideal de “replantejar el
model turístic de Barcelona”. Cito
aquesta frase, que l’hem sentit i
llegit moltes vegades, perquè em

sembla un bon exemple d’una
sentència força buida, la digui
qui la digui, que en realitat no
vol dir gran cosa.
Les conseqüències econòmiques de la desaparició del turisme durant molts mesos no cal
tornar-les a repetir. Ara el turisme ja va tornant i, tot i que
encara serà un estiu que no es
podrà comparar amb els d’abans de la pandèmia, el batec
turístic de la ciutat va en augment. I doncs, s’ha replantejat
el model turístic de Barcelona?
No, perquè en tan poc temps no
es pot replantejar gairebé res.
Això no significa que darrerament no s’hagin posat debats
sobre la taula, perquè ja hi havia iniciatives en marxa abans
que esclatés la pandèmia, però
no crec que es pugui parlar, ni
de bon tros, de cap canvi estructural. I crec que això és així
perquè tampoc es poden canviar gaires coses.
El model turístic de la ciutat
és una combinació que difícilment variarà, perquè Barcelona
té totes les característiques principals del turisme urbà i per això
és una ciutat tan atractiva internacionalment: patrimoni his-

Blanca Blay/ACN

Milena Milo

Tribuna

tòric mil·lenari, oferta cultural
potent, turisme de negocis i
congressos, un comerç atractiu
i, també importantíssim, una
oferta d’oci nocturn i platja
molt destacable, resumint. Aquí
es podrien afegir diferents elements que configuren el model
turístic de la ciutat, com per exemple els creuers o, fins i tot, el
Barça. Tot això, juntament amb
el fet que sigui una ciutat barata per a una part important
dels turistes que la visiten, són
realitats que no canviaran o
que ho faran molt poc.
Amb tots aquests ingredients, els 1,6 milions d’habitants
de Barcelona han de tenir molt
present una cosa: viuen en una
ciutat que és una potència mundial del turisme, on aquest representa gairebé un 15% del
seu PIB. Em sembla que queda
clar que el turisme seguirà sent
el motor econòmic de la ciutat i
que tot plegat continuarà tenint
els seus avantatges i els seus inconvenients. Això voldrà dir
que a llarg termini, seguint la tesi
d’Aymerich, Barcelona s’anirà
empobrint? “A llarg termini tots
estarem morts”, va dir l’economista John Maynard Keynes.

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

#MésTocDeQueda

@agenciaacn: El Govern demana aquest
dimecres al TSJC allargar les restriccions i
amplia el toc de queda fins a 165 municipis, entre ells Lleida.

#RepuntDeCasos

@gmnzgerard: Ara mateix tenim a Catalunya gairebé el mateix nombre de persones a l’UCI per Covid que Alemanya, amb
més de 10 vegades la nostra població.

#JeffBezos

@dani_versari: Jeff Bezos (Amazon) ha
tardat menys temps a anar i tornar de
l’espai que jo a sortir de la Meridiana de
Barcelona.
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El passat 9 de juliol es va fer la descoberta de la placa de record a Margarita
Rivière a l’antiga plaça de les Cristalleries Planell, la periodista i escriptora
que tant va aportar al progressisme. Des d’ara, la plaça porta el seu nom.

Crítiques pel poc verd del futur
parc de la Colònia Castells
» L’AV de les Corts creu que el disseny aprovat “és una enganyifa”
» Dels 9.600 metres quadrats, només 1.500 seran zona verda
Albert Ribas
LES CORTS
A finals del passat mes de maig
l’Ajuntament va fer públics els detalls del gran parc que es construirà a la zona de l’antiga Colònia Castells i que servirà per fer
un salt endavant molt important en la llarga transformació urbanística d’aquesta zona de les
Corts delimitada pels carrers
d’Entença, Taquígraf Serra, Equador i Montnegre. Un dels aspectes que més es va remarcar des
del consistori és que aquest parc
seria una “gran àrea verda”.
“És una enganyifa”. Amb
aquesta contundència s’expressa
Adela Agelet, activista veïnal incansable i secretària de l’Associació de Veïns de les Corts. Agelet explica a Línia Les Corts que
la sorpresa que des de l’associació
van tenir quan van poder tenir accés als plànols del projecte va
ser majúscula. I és que, efectivament, si alguna cosa no enganya
són els plànols, i el que s’hi pot observar, a la part on es detallen les
característiques del futur parc, és
que l’espai dedicat a zones verdes
serà de poc més de 1.500 metres
quadrats dels gairebé 10.000 que
tindrà el recinte. La gran majoria
serà d’ús per als vianants i també
es destinaran 575 metres quadrats
a uns horts i 720 metres quadrats
a la zona de jocs infantils i de màquines per fer exercici.
“MOLT FORMIGÓ”
“L’Ajuntament va presentar el
parc com una gran àrea verda,
però és evident que això no és

La FAVB estudia recórrer la
sentència sobre l’Espai Barça

ESPAI PÚBLIC4El passat 7 de juliol, la Federació d’Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB) i
la CUP van rebre una mala notícia: el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) va
desestimar els seus recursos
contra l’Espai Barça. D’aquesta
manera, la modificació del Pla
General Metropolità segueix vigent. Ara, la FAVB estudia presentar un recurs contra la sentència, tal com expliquen des de
l’entitat. “Estem estudiant quins
arguments tècnics podem exposar per rebatre la sentència”,

indica el membre de la junta de
la FAVB, Jaume Bordetas.
Els arguments de la FAVB i
la CUP per intentar anul·lar el
projecte es basaven en el fet
que, segons consideren, només
beneficia al club perquè li permet
augmentar l’edificació o transformar espais verds. A més, les
dues parts van al·legar defectes
de forma en la tramitació de la
modificació urbanística. Per part
seva, Bordetas recorda que l’espai públic s’ha de defensar. “L’espai públic és dels veïns i qui han
de guanyar són els veïns”, diu.

Els veïns, protagonistes del
cartell de la Festa Major 2021
Una de les zones de l’antiga colònia on hi haurà el parc. Foto: Línia Les Corts

així”, denuncia Agelet, que remarca la necessitat que té les
Corts de guanyar espais verds.
“Des de l’Ajuntament es fa un discurs sobre la importància de fer
créixer les zones verdes i després
dissenyen un parc amb molt formigó i zones dures”, lamenta.
Una de les crítiques que fan
des de l’entitat veïnal és que el disseny del parc no ha respectat el
que en el seu moment es va acordar en el procés participatiu que
es va fer. Exemples d’això, diu
Agelet, són unes pèrgoles d’acer
que es posaran i que tindran plaques fotovoltaiques i la gran plaça circular de formigó.
“LA MAJOR PART, VERD”
Preguntats per les queixes veïnals,
des de l’Ajuntament defensen
una versió totalment diferent i asseguren que el parc tindrà “uns
7.500 metres quadrats de zones
verdes”. Per tant, afegeixen, “la
major part del parc serà verd”. I
com és possible aquesta diferèn-

cia de criteris? Doncs bàsicament
perquè el consistori considera
que, a part de les voreres que envoltaran el parc i els camins interiors de formigó, la resta es pot
qualificar de zona verda. En paral·lel, defensen que també es
plantaran “un centenar d’arbres
nous”, que justament és un altre
dels motius de la queixa veïnal.
“Posaran arbres de fulla caduca i
això vol dir que a l’hivern no hi
haurà res”, critica Agelet.
Tot i que serà complicat, des
de l’Associació de Veïns no es
rendeixen i volen aprofitar el
període d’al·legacions per aconseguir millorar el disseny del
parc abans que comencin les
obres, previstes per al març de
l’any que ve. Sobre això, l’Ajuntament diu que s’estudiaran les
al·legacions “per analitzar possibles canvis en el projecte final”.
Tot i això, tot apunta que el futur
parc difícilment serà una zona on
de forma clarament majoritària
hi predomini el verd.

El cartell guanyador és obra de l’artista Milena Milo. Foto: Districte

CULTURA POPULAR4El cartell
guanyador de la Festa Major de
les Corts 2021, que se celebrarà
entre el 7 i el 12 d’octubre, té com
a protagonistes els grans pilars
del districte: els veïns. Tot i que
no estan sols, els acompanyen
elements de la cultura popular,
com els gegants, els diables, els
castellers, els dansaries i la torre de l’església del Remei fent referència a les Corts.
Aquesta obra és de l’artista
multidisciplinària nascuda a
Barcelona, resident a L’Esquerra de l’Eixample i d’origen ser-

bi, Milena de Milo, que va ser la
més votada pel jurat d’entre la
quinzena de propostes que es
van presentar al concurs. Milo
explica que la pandèmia és el que
la va portar a retratar el sentiment d’unitat veïnal. “Trobo
que ara més que mai és crucial
unir-nos i recordar el que ens lliga: la capacitat de connectar i estimar-nos”, detalla Milo, que
alhora es mostra contenta amb
la feina feta. “Em sento molt honorada d’haver estat seleccionada per representar aquesta
emoció tan important”, conclou.

Gaudim i cuidem del verd

Barris al dia
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» El districte de les Corts té a tocar el Parc Natural de Collserola i nombrosos parcs i jardins
» La prevenció és clau per evitar i minimitzar les conseqüències d’un incendi

4Un districte ple de vida, de cultura, d’associacionisme, d’arquitectura, i d’un gran tresor, el verd
dels seus parcs i jardins i del pulmó de la ciutat. Les Corts ofereix
un munt d’espais a l’aire lliure per
passejar, gaudir de la natura, fer
caminades, rutes amb bicicleta i
exercici a l’aire lliure. En són exemple el parc de Cervantes, els
jardins del Palau de Pedralbes, els
jardins de la Maternitat, el parc de
Can Rigal i les desenes de petits
parcs i jardins que es troben
amagats entre places i carrers del
districte. A més, el barri de Pedralbes és porta d’entrada d’un
entorn natural privilegiat, el Parc
Natural de Collserola. Una gran
reserva natural que enguany ja
ha cremat en diverses ocasions,
perdent gairebé 15 hectàrees de
verd, amb un dels incendis situat a les Corts. És per això, que és
fonamental la tasca del SPEIS
(Servei de Prevenció, Extinció
d'incendis i Salvament) i la consciència de la ciutadania a l’hora
d’evitar incendis o actuar ràpidament en cas que n’hi hagi.

I EN CAS D’INCENDI?
A la pàgina de web de Bombers
de Barcelona (ajuntament.barcelona.cat/bombers) hi ha consells
per tal d’evitar incendis, i les
pautes que cal seguir per afrontar-los. La ciutadania pot aportar
el seu gra de sorra per evitar un
incendi, seguint recomanacions
com no llençar al bosc o en zones

La prevenció dels incendis durant aquest estiu és més necessària que mai. Fotos: Districte i Ajuntament

pròximes elements que puguin
comportar una ignició, com burilles mal apagades, llumins o
petards, així com no deixar deixalles a les zones naturals. A més,
cal recordar la prohibició, des
del 15 de març al 15 d’octubre, de
fer treballs forestals i actuacions
que puguin generar guspires a
menys de 500 metres de la massa forestal, inclosa la prohibició
de cremar residus i fer barbacoes.
En aquest sentit, només es permet fer barbacoes en infraes-

Cal seguir totes

les recomanacions

per evitar els incendis
tructures d’obra, amb mata guspires, tancament a tres parets
que arribin al mata guspires,
sempre que no hi hagi una prohibició expressa. També, en cas
de fer una barbacoa, caldrà recollir les cendres adequadament.
D’altra banda, el veïnat proper a
les zones de bosc ha de cuidar
l’entorn de casa seva per fer-la
menys vulnerable a l’afectació
d’un foc, prioritzant la utilització
de tancaments amb materials
no inflamables, eliminant la vegetació morta del jardí, fent ús
d’espècies vegetals poc inflama-

bles al jardí o allunyant les reserves de llenya i altres acumulacions de material combustible
(ampolles de gas, dipòsits de gasoil…) de la façana de casa, entre d’altres.
En cas de detectar un incendi,
cal trucar immediatament al 112
i donar tota la informació possible.
També hi ha disponible l’app mòbil My112 (que cal descarregar
prèviament a l’incendi), que permet geolocalitzar a la persona a
través de la trucada. Al web de
Bombers també s’informa del que
cal fer en cas de trobar-nos a casa
amb un incendi a prop, al cotxe o,
inclús, dins del bosc.

PREVENCIÓ D’INCENDIS
Des de finals d’abril, Bombers de
Barcelona han realitzat, com cada
any, treballs de manteniment de
franges de prevenció d’incendis
al voltant dels nuclis habitats del
Parc Natural de Collserola situats
en el terme municipal de Barcelona. Unes tasques que consisteixen a realitzar desbrossades de
l’herba i eliminar matolls secs.
Aquests treballs de prevenció,
que es fan en unes 170 hectàrees,
permeten deixar els terrenys forestals propers als habitatges d’aquestes zones més preparats per
facilitar les tasques de vigilància
i d’extinció. Els treballs es realitzen
en col·laboració amb el Consorci
del Parc Natural de Collserola i l’Ajuntament de Barcelona.

Ruta d’espais verds

Foto: Districte

TROBADES VEÏNALS
Per tal de conscienciar i informar
el veïnat del districte més proper
a les zones forestals, aquest passat mes de juny, el Districte de
les Corts va organitzar, conjuntament amb Bombers de Barcelona, una trobada amb les entitats del barri de Pedralbes amb
l’objectiu d’informar sobre la
gestió dels incendis forestals i el
paper de Bombers i Guàrdia Urbana en la seva prevenció i extinció; així com per conscienciar
a la ciutadania sobre el seu paper clau en evitar que es produeixin i en minimitzar les possibles conseqüències.
En aquest sentit, tot i que els
cossos d’emergències han acumulat experiència i són més resilients, durant la sessió es va exposar que la millor manera d’abordar els incendis forestals és
evitant que es produeixin, ja
que la majoria d’ignicions són
degudes a activitats humanes.
Tots els barris de muntanya disposen de Plans d’Autoprotecció
(PAU), que també es van explicar
a la xerrada.

4Les Corts compta amb innumerables espais on fer exercici,
descansar del tràfec de la gran
ciutat, o caminar tranquil·lament
els caps de setmana.
Des del Districte oferim diverses rutes per gaudir i descobrir
aquests paratges. Camins senyalitzats i adaptats per a tots els públics permeten resseguir part del
Parc Natural de Collserola, una

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

àmplia oferta de carrils bici que
fan possible la mobilitat dins del
districte i la ciutat i que, a més,
connecten amb els municipis
propers, espais emblemàtics com
el parc de Cervantes o els jardins
de la Maternitat... Descobreix
cada racó verd entrant al web
ajuntament.barcelona.cat/lescorts i descarregant la ruta d’esport i natura a les Corts.
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“La unitat antidesnonaments
n’ha aturat 10.000, un a un”
Ada Colau

Alcaldessa de Barcelona i presidenta de l’AMB
Arnau Nadeu
Fotografia: J. Chichelnitzky
Aquesta entrevista s'havia de fer el
30 de juny, però finalment es va
haver d'ajornar una setmana per un
imprevist de l'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'AMB. I en el
context actual, en set dies poden
canviar moltes coses. Tant és així que
el 7 de juliol Ada Colau ens rep a la
Sala Tàpies de l'Ajuntament barceloní en plena cinquena onada d'una
pandèmia que a finals de juny semblava entrar a la recta final. Com un
déjà-vu diabòlic, tornem a parlar de
coronavirus, i potser per això ni l'alcaldessa es treu la mascareta durant
la conversa. És la tossuda realitat.
i ha hagut algun moment
que s’hagi vist superada
per tot el que hem viscut
des de l’esclat de la pandèmia?
No, no m’he vist superada, perquè
he vist una ciutat, malgrat tot, molt
forta. Tinc la sort que, com a alcaldessa, veig les situacions més difícils
però també la resposta ciutadana
exemplar. Barcelona es creix en els
moments difícils. Ho vaig veure en
els atemptats de la Rambla i amb la
pandèmia he viscut el mateix. Efec-

H

tivament, hem passat moments duríssims, sobretot durant els primers
mesos. Amb la situació de les residències vam patir moltíssim. Però
també he vist com aquest Ajuntament es reinventava i tothom s’oferia per ajudar on fes falta, encara que
no fos la seva feina habitual.
Hi ha hagut crítiques de Serveis
Socials, els bancs d’aliments i les
xarxes de suport mutu s’han vist
desbordats, en el vessant econòmic els restauradors han estat
molt crítics... L’Ajuntament podria
haver fet més?
És clar que sempre penses que has
de poder fer més, però crec que la
reacció d’aquest Ajuntament ha
estat a l’altura i que hem donat resposta fins i tot en àmbits que no
eren competència nostra. Ho hem
donat tot, i jo només puc tenir paraules d’agraïment per a tots els treballadors públics i també per a la
resta de grups municipals, perquè
hem anat tots a l’una en els moments més difícils.
En alguns sectors, com l’empresarial, es repeteix el missatge que
Barcelona pateix un moment de
decadència. La ciutat està perdent
pistonada a nivell internacional?
Jo crec que Barcelona està preparada

per liderar la sortida d’aquesta crisi. I
no només per liderar-la a nivell de la
recuperació, sinó de la transformació
que hem de fer sí o sí. No es tracta de
recuperar-nos i tornar a l’antiga normalitat, sinó de transformar-nos i innovar. Barcelona té un ecosistema
científic, tecnològic, universitari... que
fa que estiguem especialment ben
preparats. I vull recordar que als rànquings internacionals sortim com
una de les ciutats millor posicionades.

més de 500.000 desplaçaments de
vehicles contaminants que no s’estan
fent. Per tant, aquesta mesura s’havia
de fer segur. I de fet, la prova és que
Catalunya i Espanya l’estendran a tot
el territori. Ara bé, que s’hagués de fer
no vol dir que sigui suficient. Ho hem
dit sempre. Necessitem moltes més
coses. Hem de transformar l’espai públic i la mobilitat, i fer-ho no només
en clau de ciutat, sinó també en clau
metropolitana.

En què creu que és pionera actualment Barcelona al món?
Se’ns reconeix internacionalment,
per exemple, que som una de les ciutats que estem fent més per donar
resposta a grans reptes com el canvi
climàtic o l’habitatge. El nostre Pla
Clima ha estat reconegut i premiat a
Europa i el model de Superilla Barcelona es reconeix arreu del món com
una de les solucions més interessants
contra la contaminació.

Fa dies avisava d’un 2022 complicat a causa de les obres. S’acabaran
les Glòries, començarà la unió del
tramvia, la superilla de l’Eixample... Està satisfeta amb el ritme
que porta la transformació de la
ciutat que vostè buscava?
Sempre voldries anar més de pressa,
però imagini’s tot el que ens ha passat: la inestabilitat política del Procés,
els atemptats, la pandèmia... I malgrat tot estem fent més habitatge
públic que mai i estem impulsant
totes aquestes obres que ara vostè
citava. Aquesta ciutat no s’ha aturat
i avui estem liderant la inversió social, la resposta al canvi climàtic, la reacció a la crisi de l’habitatge...

La zona de baixes emissions, en
canvi, no ha suposat un efecte
“apreciable” en la reducció de la
contaminació, segons l’Agència
de Salut Pública.
És evident que la zona de baixes
emissions s’havia de tirar endavant,
perquè si no ara estaríem pitjor que
com estem. Hem de pensar que hi ha

Pel que fa a l’habitatge, tem que el
recurs de l’Estat contra la llei catalana del lloguer i la sortida de la

pandèmia portin un nou escenari
d’augment de preus i, per tant,
més exclusió?
Per descomptat. Em preocupa moltíssim. Som l’administració de tot
l’estat que està fent més política
d’habitatge. Hem fet una unitat que
està intervenint per aturar milers de
desnonaments; estem fent més habitatge públic que mai; s’estan fent
cooperatives d’habitatge en sòl
municipal; hem fet un operador
metropolità de col·laboració publicoprivada perquè a més d’habitatge públic n’hi hagi de lloguer
assequible... Estem fent tot el possible, a nivell municipal, però no és
suficient perquè la legislació és sobretot catalana i estatal. Nosaltres
estem apretant perquè el PSOE desbloquegi el que és un acord de govern a l’Estat i puguem fer una llei
d’habitatge que, entre altres coses,
ha de regular els preus del lloguer.
No era més fàcil no posar pals a les
rodes a la llei catalana? Vostès
també estan al govern espanyol.
Nosaltres ho vam dir públicament:
érem contraris a posar aquest recurs.
Segons el PSOE, els advocats de l’Estat els deien que era un imperatiu
legal per una qüestió de competències. Davant d’això, nosaltres vam insistir que com a mínim no havíem4
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“En el debat de l’aeroport
no es pot anar amb ultimàtums”
3de demanar la suspensió de l’aplicació, i al final vam arribar a
aquesta solució intermèdia. En tot
cas, això és una qüestió conjuntural.
Jo el que vull és una llei forta que
empari la regulació dels lloguers i
que aturi l’especulació.
L’habitatge era la seva gran bandera quan va arribar a l’Ajuntament i avui dia segueix sent un
dels problemes més greus de
Barcelona. Què pot dir a la ciutadania que tant ho pateix?
Jo li puc dir que tenim l’orgull de ser
l’única ciutat de tot l’Estat que té una
unitat antidesnonaments que n’ha
aturat 10.000, que es diu ràpid, eh!
Amb noms i cognoms, un a un. I precisament aprenent de l’experiència
de moviments socials com la PAH.
Som l’única ciutat de Catalunya i de
tot l’Estat que ho ha fet, quan la competència en habitatge és exclusiva
de la Generalitat. Durant aquests 6
anys hem estat sols, i tot i això no
hem fet victimisme, sinó que no
hem parat de treballar i d’innovar.
Aquest any estem fent més de 2.300
habitatges públics a Barcelona. La
Generalitat, 36. És només un exemple, però crec que molt clarificador.
Com li deia abans, a nivell europeu
se’ns reconeix aquest lideratge en
polítiques d’habitatge.
Parlant d’Europa, vostè ha demanat que una part dels esperats
fons europeus es destini als barris que més ho necessiten, com
els de l’eix Besòs. Amb quins projectes concrets arribaran, però,
aquests diners en aquests barris?
És una pregunta molt interessant i
que nosaltres traslladem a la Generalitat i a l’Estat, que són els que gestionaran aquests fons. Jo el que li
diré és que seria inacceptable que
els fons europeus acabessin només
en grans empreses. Per exemple, si
volem que arribin a llocs com el
Besòs, també s’han de destinar a la
rehabilitació energètica d’edificis,
però amb una mirada específica
que no deixi fora precisament les
finques dels barris més vulnerables
que més ho necessiten. Per això
també és molt important que es
compti amb els ajuntaments per
gestionar aquests fons, perquè coneixem el territori al detall.
L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, es queixava en una entrevista amb el diari Líniaa l’abril que
Barcelona no es preocupa de la pobresa que hi ha a les seves fronteres. Deia que no veia “sensibilitat”
de vostè al respecte. El pla de barris metropolità que han plantejat
fa poc és una resposta a aquestes
demandes?
El primer que he de dir és que crec
que els municipis del Besòs tenen
tota la raó de queixar-se i de sentir-se

abandonats. De reivindicar que no
s’ha comptat amb ells i que no s’ha
invertit prou al Besòs. Això és un
deute històric. Ara bé, també he de
dir que Barcelona sí que té aquesta
sensibilitat envers el Besòs, i per això
hem dit que ara fa falta un pla de barris a escala metropolitana, perquè els
diners que aporta Barcelona a l’AMB
vagin on més es necessiten. No
només, però sobretot als barris del
Besòs. Ara cal que aquesta mirada
també la tinguin la Generalitat i l’Estat.
El debat sobre aquesta mirada
metropolitana i la necessitat de
pensar Barcelona més enllà fins i
tot de l’AMB cada cop agafa més
força. Creu que des del seu govern
s’estan fent prou passes decidides
en aquest sentit? Li pregunto perquè també se li ha criticat un cert
autarquisme com a capital.
Nosaltres tenim molt clar que la mirada ha de ser aquesta i que la ciutat
real és metropolitana. Aquest pla de
barris metropolità que comentàvem
ara mateix n’és només un exemple.
Hem impulsat polítiques que no s’havien fet mai a l’àrea metropolitana
amb aquesta mirada, com per exemple l’elèctrica municipal. Hem fet l’operador en l’àmbit de l’habitatge per

“Amb el PSC
hi ha lleialtat
i a ERC li vull
agrair la seva
estabilitat”
a tota l’àrea metropolitana. Aquest és
el camí. I l’estem impulsant amb el
procés de reflexió Barcelona Demà a
escala de regió metropolitana. Ara
falta, un cop més, que les administracions que després tenen més competències es creguin aquesta realitat
metropolitana.
El president Aragonès ha parlat
d’aquesta governança metropolitana en les seves primeres conferències públiques.
Però venim de l’herència de Convergència i Unió. Pujol va voler frenar l’àrea metropolitana perquè la veia
com una amenaça, com un contrapoder, i encara avui patim les conseqüències d’aquella visió. L’AMB té
unes competències molt limitades i
una governança també limitada.
Aragonès ha dit, efectivament, que
està disposat a obrir aquest debat
per reforçar una governança metropolitana que estigui a l’altura dels
reptes que s’han d’entomar des d’aquest àmbit. I benvinguda sigui
aquesta nova mirada.

Un element clau d’absoluta actualitat en tot aquest debat metropolità és l’ampliació o no de
l’aeroport. El seu posicionament i
el de Jaume Collboni al respecte
han estat diferents. Quina acabarà
sent la posició de l’Ajuntament?
Nosaltres volem reduir les emissions
i al mateix temps que es millori la
nostra connectivitat. No volem renunciar a cap dels dos objectius. El
plantejament inicial d’AENA crec que
no compleix clarament això. A partir
d’aquí, el que cal és diàleg i fugir de la
confrontació política. I la nova Taula
que s’ha convocat per parlar-ne és
una bona via. Aquest debat ha començat enverinat per com s’ha plantejat d’entrada. No es pot anar amb
ultimàtums com ha fet el senyor Lucena. I encara menys a través dels
mitjans de comunicació. Cal més
rigor i seriositat. Les administracions
públiques han de liderar aquest
debat i els operadors, com AENA,
han d’estar al seu servei.
Ara que parlàvem de Jaume Collboni, com valora la seva relació
amb ell?
És bona. Evidentment tenim discrepàncies. Liderem dues formacions
diferents i, per tant, no sempre coincidim. Però parlem i arribem a
acords, que és el que cal fer en política. Crec que al nostre govern hi ha
lleialtat. Hem sabut gestionar les discrepàncies, tenint en compte també
la proporció de regidors que té cada
partit. I ho hem fet sempre des del
diàleg i buscant els punts en comú.
Com ho hem fet, per cert, també
amb l’oposició i especialment amb
ERC, com a soci preferent, a qui vull
agrair l’estabilitat i els grans acords
als quals hem arribat.
Collboni ja ha dit que es veu alcalde d’aquí a dos anys. Vostè encara no ha aclarit si es tornarà a
presentar o no, i segur que no ho
farà en aquesta entrevista.
Jo el que li puc dir és que estic molt
il·lusionada. Ara mateix per a mi és
un moment bonic, perquè, malgrat
les dificultats que hem d’entomar,
després de tota la feina de 6 anys
que hem fet per reorientar el model
de ciutat i per canviar l’agenda de
prioritats es comencen a veure els
resultats. Per això jo ara estic sobretot
il·lusionada per treballar amb cos i
ànima durant els pròxims dos anys
perquè tot aquest esforç s’evidenciï
en fruits concrets. També li puc dir,
categòricament, que el meu compromís és amb Barcelona i que no
estic pensant a fer altres coses.
Perdre de la primera línia persones com Joan Subirats la poden
influir en la seva decisió de presentar-se o no a la reelecció?
[Sospira]. No, perquè tot el grup de
Barcelona en Comú és excepcional.<

– Encara no pot dir si es tornarà
a presentar a les eleccions?
– Jo el que li puc dir és que ara
mateix estic molt il·lusionada.
I que el meu compromís és amb
Barcelona. Categòricament.
No estic pensant a fer altres coses.
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Encara no has votat?
» En marxa la votació ciutadana per escollir el Cortsenc i la Cortsenca d’Honor d’aquest any 2021
» Es pot votar fins al 15 de setembre a través del web de Línia Les Corts de manera totalment anònima

QUI SÓN ELS CANDIDATS
I LES CANDIDATES?
EN CATEGORIA MASCULINA

1
2
3
L’acte de proclamació del Cortsenc i la Cortsenca d'Honor tindrà lloc durant la Festa Major, a l’octubre. Foto: Arxiu

RECONEIXEMENT4La votació
popular per escollir el Cortsenc i
la Cortsenca d’Honor d’aquest
any 2021 segueix en marxa. Estarà oberta fins al 15 de setembre
i es porta a terme a través del web
de Línia Les Corts de manera totalment anònima i sense necessitat de registre previ, en col·laboració amb el Districte.
Cada persona només pot
votar una vegada un cortsenc i
una cortsenca (en total, dos
únics vots). L’aplicatiu dissenyat per Línia Les Corts ho garanteix controlant la IP dels
votants, però no registra cap
dada més, respectant l’anonimat de tothom.
Per poder votar només s’ha
d’accedir al web linialescorts.cat
i buscar a la pàgina principal l’a-

plicatiu de la votació, de color
groc, fàcilment identificable sota
el títol “Vota els dos Cortsencs
d’Honor”. Aleshores cal seleccionar un cortsenc i una cortsenca i prémer el botó de “Vota”.

Cada persona només
pot votar un cop un
cortsenc i una cortsenca:
en total, dos únics vots
Tot seguit apareix un missatge
que indica que s’ha votat correctament.
És important seleccionar un
home i una dona i emetre el doble vot alhora, atès que si no es fa
així, l’aplicatiu no permet regis-

trar el vot (un missatge d’alerta
indica que s’ha de seleccionar un
cortsenc i una cortsenca). Per
tant, no es pot votar només un
home o només una dona (un sol
vot), sinó que s’ha de fer el doble
vot per un cortsenc i una cortsenca obligatòriament.
Les 6 candidatures (tres homes
i tres dones) que opten al guardó
les va fer públiques el Districte a
principis de mes després del corresponent procés deliberatiu amb
les entitats i els partits amb representació al plenari cortsenc.
En cas d’empat entre dues o
més propostes d’elecció es dirimirà a sorts. L’acte de proclamació del Cortsenc i Cortsenca
d’Honor tindrà lloc durant la
Festa Major de les Corts d’enguany, al mes d’octubre.

ÁLVARO DE LA PEñA
Coreògraf i soci fundador de La Caldera de les
Corts. Per la seva tasca cultural i social a través de la dansa.

JOSEP ESCOFET
President honorífic de l’Eix Comercial Santsles Corts. Per la seva dedicació i defensa del
comerç de proximitat.

MANEL OLLéS
President de l’Espiga de les Corts. Pel seu compromís i empenta per tirar endavant una de
les associacions més antigues de les Corts.

EN CATEGORIA FEMENINA

4
5
6

LAIA PALAU
Jugadora de bàsquet i capitana de la selecció
espanyola. Per la seva destacada trajectòria en
aquest esport.

MARIA PéREz HERVADA
Metgessa i directora del CAP Montnegre. Per
la seva feina al capdavant de la lluita contra la
pandèmia de la Covid-19 al districte.

MERCè BOADA
Fundadora i directora mèdica d’ACE Alzheimer
Center Barcelona. Per la seva tasca en el camp
de les demències i, particularment, de l'Alzheimer.
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Oci nocturn | Batlle vol tancar les discoteques a la una
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El tinent d’alcalde de Seguretat de l’Ajuntament, Albert Batlle, va proposar
fa uns dies que, un cop passi la pandèmia, les discoteques obrin abans i
tanquin a la una. La proposta ha rebut crítiques per diferents bandes.

La fira ajornada de l’Eix Sants
Les Corts serà el 18 de setembre
FIRES4Després que la mostra
de comerç al carrer de l’Eix Comercial Sants-Les Corts no es
pogués celebrar el passat 3 de juliol, la fira ja té nova data: el 18
de setembre. La seva presidenta, Reyes de la Corte, explica que
es farà de 10 h a 20 h al carrer del
Vallespir, entre l’avinguda Madrid i el carrer de Badalona, i hi
haurà parades de comerços
d’hostaleria i restauració, botigues de roba o escoles d’anglès,
entre d’altres, i es faran diverses
activitats, com un escape room.
Segons recorda de la Corte,
aquesta nova data és el resultat
d’una reunió entre el Districte de
Sants-Montjuïc i l’eix comercial, que va tenir lloc el 8 de juliol després que l’entitat s’hagués vist obligada a anul·lar l’anterior fira perquè, el mateix dia
en el qual s’havia de celebrar, hi
havia una gran quantitat de vehicles a la zona. De la Torre assegura que valora positivament
la reunió, en la qual el districte
va reconèixer “el seu error”.
“Ens van dir que va haver-hi

Campanya de la FAVB contra
l’expansió de les terrasses

CONVIVèNCIA4Fa un mes que
la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) va
alertar que l’extensió de moltes
terrasses de bars i restaurants dificultava la convivència entre el
servei de la restauració i la vida
dels veïns. Ara, l’entitat ha denunciat en un comunicat que la
situació ha empitjorat. És per
aquesta raó, que ha impulsat una
campanya de denúncia.
La seva idea és fer visible “l’ús
abusiu que fan de l’espai nombrosos bars i restaurants” de la
ciutat, “expandint-se les terras-

ses molt més enllà del que tenen
autoritzat”, ha subratllat l’agrupació d’entitats veïnals en el comunicat.

DENÚNCIA A INSTAGRAM
La campanya consisteix a capturar i publicar fotografies de les
terrasses que, com considera la
FAVB, “vulneren els drets de
l’espai públic”. Afegeixen que
algunes imatges s’han començat
a publicar al compte d’Instagram @favbcn_terrasses i a la
seva web, on aquestes apareixen
geolocalitzades per zones.

La mostra se celebrarà al carrer del Vallespir. Foto: Twitter (@TotClicks)

mala comunicació entre el districte i la Guàrdia Urbana, la qual
cosa va fer que no retiressin els
vehicles dels carrers”, diu de la
Torre. “Ens han assegurat que
no tornarà a passar”, afegeix.
COBRIR PèRDUES
En paral·lel, de la Torre es mostra satisfeta amb el fet que el Dis-

tricte de Sants-Montjuïc es comprometés a cobrir les pèrdues
econòmiques que va implicar no
poder tirar endavant la mostra de
3 de juliol. “Teníem activitats i comandes contractades”, afirma
de la Torre, qui també apunta que
espera que la propera fira sigui la
bona. “Creuarem els dits perquè tot surti bé”, diu.

La FAVB està capturant imatges de denúncia. Foto: Twitter (@FAVBcn)
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Futbol sala | Cardona i Santos visiten l’UBAE

Albert Cardona i Uri Santos, jugadors del primer equip de l’Industrias
Santa Coloma de futbol sala, van visitar, la primera setmana d’aquest
mes, el campus de futbol sala organitzat per l’AE les Corts UBAE.

Laia Palau:“Les Corts és una
part vital en la meva formació”
Pau Arriaga
LES CORTS
Dies abans de marxar cap a Tòquio, una de les tres nominades
al guardó Cortsenca d’Honor
d’enguany, Laia Palau, parla
amb Línia Les Corts sobre el que
significa aspirar a aquest premi
i sobre el repte que afrontarà a
partir de dilluns que ve.
“Per a mi l’escola Ítaca va ser
un descobriment. Vaig arribar-hi
a quart d’EGB i és on decideixo
que vull jugar a bàsquet amb les
meves companyes de classe a
l’AE les Corts”, assegura, dient
que quan tenia 10 o 11 anys va començar “a fer vida a Can Déu, al
Fragments, a la plaça de la Concòrdia i al parc de les Infantes”.
La jugadora de l’Uni Girona,
apunta que “Les Corts és una part
molt important, vital, en la meva
formació” i diu que guarda els
seus orígens “en el cor i és molt
important mantenir-los i cuidar-los” i assegura que li fa il·lu-

La base, en un dels partits de preparació dels Jocs. Foto: FEB

sió haver estat nominada a l’edició d’enguany dels premis.
Palau, la internacional espanyola de bàsquet amb més medalles i més convocatòries, reflexiona també sobre el moment de
l’esport femení. “Més que només
en l’àmbit esportiu, crec que està
canviant la mirada envers les
dones, que estem en un moment
social en el qual com a mínim hi
ha un plantejament de valorar
més el que fem”, analitza. “L’esport, al final, és un mirall on la societat mira, un referent, i afortunadament l’esport femení co-

mença a tenir una mica més de
visibilitat, i és una gran notícia,
perquè és un transmissor de valors”, afegeix.
Per últim, la cortsenca diu estar “il·lusionada” en la prèvia
dels Jocs. “És extraordinari, reuneix tots els esportistes del món
en un mateix lloc, i fa que sentim
un clima de germanor que iguala. És igual d’on siguis i quina disciplina practiquis, ho comparteixes tot i és molt especial. Enguany serà molt diferent, per la
Covid, però no deixa de ser una
experiència única”, conclou.

El Govern oficialitza la
candidatura Barcelona 2030

JOCS D’HIVERN4El Govern ha
obert contactes formals amb el
Comitè Olímpic Espanyol (COE)
per presentar candidatura als
Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.
Segons va informar dijous de la
setmana passada Catalunya Ràdio, Aragonès ha enviat una carta al president del comitè, Alejandro Blanco Bravo, en què li demana formalment iniciar converses “per a la possible presentació” de la candidatura.
Segons han explicat fonts del
Govern a l’ACN, el que ha de passar a continuació és que es co-

menci a plantejar com ha de ser
la candidatura i posar en marxa
el diàleg amb tots els agents territorials, ja que, segons remarquen, la intenció és que sigui un
“projecte de país sostenible”.
Des de Presidència, que té les
competències en esports, defensen que la candidatura ha de tenir tres eixos: cohesió territorial,
sostenibilitat i participació ciutadana amb implicació del territori. Asseguren que no és una
aposta només per a 15 dies, sinó
que es vol fer un plantejament
“global” per a tot el Pirineu.

Aragonès ja ha parlat amb el COE. Foto: ACN
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| Last Stop
Un videojoc d’aventures sobrenaturals per entretenir l’estiu
dels més gamers. Disponible per a PC, PS, Switch i Xbox.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Barcelona Cultura

Carla Simón (Barcelona, 1986) va
entrar per la porta gran al món del
cinema amb Estiu 1993 (2017), una
història commovedora inspirada
en la seva infància, que li va valdre
més d’una trentena de premis arreu del món, entre els quals el
Goya a millor direcció novella de
l’any 2018. Aquest mes de juliol, la
directora ha començat a rodar una
nova pel·lícula. Es tracta d’Alcarràs,
un retrat d’una família de pagesos.
“És una pel·lícula coral que reflexiona sobre les relacions familiars
en un moment de tensió que coincideix amb la collita”, ha avançat
Simón en declaracions a l’ACN.

Transformació sensible
El Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats de Barcelona
ha estrenat aquest estiu l’exposició ‘La transformació
sensible’, que s’hi podrà visitar fins al 10 d’octubre. Es
tracta d’una mostra que es pregunta pel rol que exerceix la bellesa en el marc de les pràctiques artístiques i
socials, i presenta diferents propostes amb què podem
cohabitar amb la bellesa i fer-nos-la nostra com a pràctica vital. ‘La transformació sensible’ és un projecte a cura
d’Oriol Fontdevila que compta amb l’art del col·lectiu
Assemble i de cinc artistes més de disciplines diferents.

Llibres

?

C A R L A

QUI ÉS

...

Va guanyar una trentena de premis amb ‘Estiu 1993’

Rodar una nova pel·lícula

QUÈ HA FET

Es diu ‘Alcarràs’ i narra la vida d’una família de pagesos

...

A LES XARXES

Teatre

S I M Ó N

Ser directora de cinema

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

Expectació pel nou film

Coneixent la directora, molts intueixen que els agradarà

Música

Pelis i sèries

Moon Tiger
Penelope Lively

Delicades
Alfredo Sanzol

Un desert de colors
Amulet

Summer of Soul
Questlove

Claudia Hampton és una escriptora de
divulgació històrica molt reconeguda
que ara jeu en un llit d’un hospital de
Londres, sola i vella, a punt de morir. Els
records encara brillen en la seva consciència cada vegada més fràgil, i s’imagina que està escrivint una història del
món. En canvi, Moon Tiger és la seva història, la història d’una dona forta.

Les T de Teatre celebren el seu trentè aniversari amb el retorn de Delicades, una
obra que han portat a vuit països i que
està construïda amb fragments, trossos
i elements que en aparença no tenen relació, però que configuren un univers en
el qual un roser que era mort sobtadament ressuscita.
Al Teatre Goya de Barcelona.

L’artista mallorquí Amulet ha estrenat el
seu primer disc de llarga durada, Un desert de colors (Blau, 2021), després que es
donés a conèixer amb l’EP En clau de son
(Cases de la Música, 2019). En aquest nou
treball discogràfic, presenta vuit cançons
que beuen sobretot “del folk britànic i
americà”, tal com ell mateix ha explicat
en una entrevista a Enderrock.

El documental Summer of Soul ha aconseguit el Gran Premi del Jurat i el Premi
del Públic al darrer Festival de Sundance. Explora el llegendari Harlem Cultural
Festival celebrat als Estats Units l’any
1969, en el qual es va homenatjar la cultura i la música afroamericanes, a més de
promoure el ‘black pride’ (l’orgull negre)
i la unitat entre la comunitat afro.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Què no fer a la muntanya i al bosc
Foto: Arxiu

i

MEDI AMBIENT

es altes temperatures i l’escassetat de pluges ja han deixat les
primeres imatges d’incendis forestals a Catalunya aquest estiu. Unes imatges que, malauradament, a casa nostra són
més habituals del que desitjaríem. Tal com ha recordat recentment el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el 54% dels incendis
són provocats per l’acció humana, sigui per negligència o intencionadament. Així doncs, és a les nostres mans intentar evitar situacions de risc.
En aquest sentit, la Generalitat ofereix una llista de consells bàsics –que, més que com a consells, s’haurien d’entendre com a obligacions– per prevenir focs quan anem a la muntanya o al bosc. No
s’han de llançar mai burilles ni llumins al medi natural, ni caminant
ni per la finestra del cotxe. En cap cas s’han d’encendre focs artificials
ni coets a zones de perill (muntanya, bosc, terrenys agrícoles o urbanitzacions properes). No s’ha de deixar cap residu ni deixalla: a més
d’embrutar i contaminar, provoquen incendis. No es poden fer servir
barbacoes no autoritzades (han de ser d’obra amb mataguspires). I,
en general, cal tenir en compte que del 15 de març al 15 d’octubre
està prohibit fer foc als terrenys forestals sense autorització.

Les claus
BURILLES I LLUMINS
FOCS ARTIFICIALS
DEIXALLES
BARBACOES

No llencis burilles de cigarretes enceses ni llumins,
ni caminant ni per la finestra del cotxe
No encenguis focs artificials o coets al bosc, la muntanya,
terrenys agrícoles ni urbanitzacions properes
No deixis cap residu ni deixalla al medi natural: a més
d’embrutar i contaminar, poden provocar incendis
No facis servir barbacoes no autoritzades: només estan
permeses les barbacoes d’obra i amb mataguspires

Foto: Pexels
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