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Compactar la jornada laboral i
que el temps per dinar sigui de 45
minuts, en lloc de dues o tres ho-
res, avançar l’hora dels informa-
tius del migdia i que el prime time
televisiu sigui de les set a les deu
del vespre i no de les nou a les
dotze. Són algunes de les mesu-
res que, segons els experts, aug-
mentarien el nostre benestar.

En general, es tracta de re-
cuperar els horaris que feien els
nostres avis i que tenen a la res-
ta d’Europa. Catalunya ha estat
històricament situada en l’horari
del meridià de Greenwich, és a
dir, l’horari anglès, però la plu-

riocupació masculina durant el
franquisme, sumada al fet que
l’any 1942 el país es va alinear vo-
luntàriament amb Alemanya
que havia imposat el seu ús ho-
rari a una gran part de països eu-
ropeus, ha donat com a resultat
els horaris que tenim avui dia.

La plataforma Ara és l’hora
vol canviar tot això en els prò-
xims tres anys. “La gent tindria
més temps per estar amb la fa-
mília i els fills, cosa que reduiria
el fracàs escolar, hi hauria més
hores d’oci i per fer esport i dor-
miríem una hora més, cosa que
milloraria la productivitat dels
treballadors”, assegura a Línia
Les Corts Fabian Mohedano,
promotor de la iniciativa.  

Diferents estudis reflectei-
xen que els horaris laborals ac-

tuals perjudiquen la competiti-
vitat i la producció empresarial,
augmenten els riscos psicosocials
dels treballadors i mantenen les
desigualtats entre gèneres. 

EL PARLAMENT HO ESTUDIA
El govern de la Generalitat dóna
suport a aquesta iniciativa amb
la creació d’un grup de treball
adscrit a la Conselleria de Pre-
sidència, que estudiarà les pro-
postes de racionalització del nou
horari, analitzarà la implemen-
tació i coordinarà el seguiment
de les accions que s’acordin.

En aquesta mateixa línia, el
Congrés dels Diputats també
estudia una proposta per retar-
dar el rellotge una hora, segons
correspon a Espanya per la seva
situació geogràfica.

» La Plataforma Ara és l’horaproposa fer l’horari de Londres per millorar la vida dels ciutadans
» La Generalitat dóna suport a la iniciativa amb la creació d’un grup de treball que estudiarà la mesura

Pamela Martínez
LES CORTS

REDACCIÓ4La Plataforma Ara
és l’hora compta amb el suport
de l’Ajuntament per tal d’anar
avançant en el seu objectiu de
conscienciar la ciutadania de
la necessitat d’impulsar la re-
forma horària. A través de la Re-
gidora d’Usos del temps i el
Comissionat de Participació i
Associacionisme, el consistori
no només comparteix la visió
d’Ara és l’hora sinó que des de
ja fa temps impulsa mesures
pròpies per intentar que la ciu-
tadania tendeixi a fer horaris
més europeus. En aquesta línia,

la iniciativa Pacte del Temps
“pretén aplicar polítiques que
permetin adaptar els horaris i
ritmes de vida a unes necessitats
que són diferents a les de fa 10
anys i que seran diferents en els
propers”. Una altra iniciativa
que va en la mateixa direcció és
l’existència d’una xarxa de bancs
del temps, que s’ha anat creant
des de l’any 1998, i que basa la
seva activitat en l’intercanvi de
temps entre les persones per
ajudar a resoldre problemes
que es deriven de la vida quoti-
diana dels ciutadans.

Suport de l’Ajuntament, que
impulsa mesures pròpies

La Plataforma Ara és l’hora assegura que la reforma horaria millorarà la productivitat i la salut dels ciutadans. Foto: Arxiu

Com els nostres avis
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La plaça del Centre canviarà de
look. Els districtes de les Corts i
Sants-Montjuïc, que compartei-
xen aquest espai públic, han tan-
cat el procés participatiu que ha
permès recollir les aportacions
dels veïns per a una remodelació
que apostarà per una reforma in-
tegral, tant a la banda de les
Corts com a la banda de Sants-
Montjuïc.

El projecte contempla am-
pliar l’espai ocupat actualment
per la plaça per tal d’aconseguir
una millora en la connectivitat  i
la interrelació entre els barris de
les Corts i Sants, especialment en
la zona d’influència de l’eix co-
mercial compartit pels dos dis-
trictes. El projecte de reforma es
troba en fase de redacció i està
previst tancar-lo aquest estiu.
Així doncs, es podrien iniciar les

obres l’últim trimestre del 2014 i
està previst que durin sis mesos.
El seu pressupost estimat és d’1,9
milions d’euros.

L’Ajuntament aposta per
aconseguir que la plaça faci un salt
qualitatiu. Per fer-ho realitat es
buscarà millorar el concepte de
plaça amb la instal·lació d’ele-

ments smart (intel·ligents), a més
de renovar del tot l’enlluernat,
amb fanals que segueixen els cri-
teris del Pla director d’il·lumina-
ció, amb LED de llum blanca i
més il·luminació als espais d’es-
tada per a vianants. També es
mantindrà l’accés als aparca-
ments particulars, cosa que su-

posarà que es creï un espai de pas
a velocitat reduïda a tocar de les
façanes.

POSSIBLE ESCULTURA 
L’Ajuntament ha obert la possi-
bilitat de convocar un concurs per
col·locar una escultura que doni
personalitat a la plaça. Si la idea
s’acaba materialitzant, s’afegiria
a la resta de novetats que tindrà
la plaça un cop finalitzin les obres.
Entre elles destaquen l’ampliació
de la zona de jocs infantils i dels
guals de cada part de la plaça a
1,20 metres, la instal·lació de
quatre parterres més grans amb
elements vegetals baixos i plantes
entapissants i la col·locació d’una
font més perquè n’hi hagi una a
cada part de la plaça. Finalment,
s’eixamplaran els dos passos de
vianants fins als set metres, es re-
col·locaran elements com la flo-
risteria, el quiosc o els vetlla-
dors, l’accés al metro tindrà ba-
ranes de vidre i es milloraran les
seves sortides de renovació d’aire.

La plaça del Centre canvia de ‘look’
» Les Corts i Sants-Montjuïc tanquen el procés participatiu de remodelació d’aquest espai públic

» Les obres duraran sis mesos i començaran el darrer trimestre de l’any amb un pressupost d’1,9 milions

PARTICIPACIÓ4 El tinent d’al-
calde d’Hàbitat Urbà i regidor de
les Corts, Antoni Vives, ha vol-
gut remarcar que “les prioritats”
a l’hora de pensar la reforma de
la plaça del Centre “s’han defi-
nit d’acord amb el procés d’im-
plicació veïnal”. Vives ha desta-
cat que “durant molt de temps
en aquesta plaça la prioritat
han estat els vehicles, però, tot
i això, ha mantingut la seva
marcada personalitat. El que
volem fer és potenciar-la”.

D’entre les novetats que
presentarà la plaça, allà on els
veïns han pogut decidir amb
més força gràcies al procés par-
ticipatiu ha estat en la instal·la-
ció dels quatre parterres més
grans i la col·locació d’una altra
font que se situarà a la zona de
jocs infantils.

“Potenciar la personalitat”

A la imatge de dalt, una reproducció de com serà la plaça un cop feta la reforma. A baix i a la dreta, la plaça actual amb l’Avinguda Madrid al mig. Fotos: Ajuntament i Google Maps

La plaça farà un salt
qualitatiu amb 

elements ‘smart’

Redacció
LES CORTS

Uniformització | L’Avinguda Madrid ja no dividirà la plaça 
Una de les prioritats que s’assolirà, un cop finalitzin les obres, serà la uniformització

del conjunt de la plaça a banda i banda de l’Avinguda de Madrid. Així doncs, 
s’acabarà amb l’actual disseny de la plaça, que a causa de la divisió que 

provoca l’avinguda dificulta la mobilitat de les persones que la utilitzen.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
5 | 14 maig 2014 línialescorts.cat



| 6
Opinió 14 maig 2014línialescorts.cat

Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@ramirp: S'han destruït 184.000 llocs de
treball durant el primer trimestre de 2014,
però segons el PP estem en ple procés de
recuperació econòmica.

@mfarresf: Contenta per l'anulació de
l'euro per recepta, per injust i perquè no
protegeix els més febles. Per què no ens
atrevim amb les farmacèutiques?

@miquelrossy: Finalment Twitter ens ha
servit per obtenir la fotografia de l'agressió
a Pere Navarro. Una acció clarament re-
provable! #Bufetades

Us recomano que us llegiu –en
la llengua de Shakespeare– un
petit informe sobre la realitat
de què és i de “quin peu
calça” –ideològicament i so-
cialment parlant– el partit eu-
roescèptic més important de
tota la Unió Europea. 

L’UKIP és el partit euroes-
cèptic britànic i el seu líder és el
multimilionari Nigel Farage, i
està portant a terme una de-
magògia terrible contra Europa
i les seves institucions. Amb
tot, el fet més greu que el gran
públic desconeix, és que l’U-
KIP, a banda d’euroescèptic, és
un partit d’extrema dreta que
defensa un capitalisme salvatge
i ens posiciona clarament en
contra de les nacions sense es-
tat com –que volen esdevenir
un estat– Catalunya. 

A més, no proposa cap so-
lució, cap alternativa econò-
mica, però tampoc política, per
tal de superar la terrible crisi
estructural –econòmica, polí-
tica, social i moral– que actu-
alment pateix la UE i, en gene-
ral, tot el vell continent. De fet,
l’UKIP i el Sr. Farage pretenen
que la UE esdevingui una Co-
munitat Econòmica Europea
com la dels anys setanta del se-
gle passat –quan a casa nostra
encara patíem el franquisme–. 

L’UKIP, i els seus aliats eu-
roescèptics d’arreu d’Europa,
volen una Europa desunida po-
lítica i diplomàticament, sense
ànima, i que sigui un simple
peó –autèntic tigre de paper–
al servei d’una globalització an-
tisocial, antidemocràtica i al
servei de la plutocràcia finan-
cera més immoral del planeta.

4Mentides
per Josep Loste

A l’hora d’explicar com va l’e-
conomia de l’Estat espanyol,
els membres corresponents
del govern central manegen
un llenguatge incomprensible
i xifres macroeconòmiques
que, unides a la demagògia
que empren de manera cons-
tant i rutinària, són capaços de
produir un efecte “placebo” en
els seus votants, que encara
que siguin incapaços de poder
arribar a final de mes i tinguin
dificultats per a poder alimen-
tar-se, se senten vertadera-
ment millor, com si fos veritat
que s’està acabant la crisi i co-
mença la recuperació. 

Fins i tot, poden arribar a
pensar que el mes que ve els
anirà millor, i així van passant
els mesos, amb l’esperança de
millorar, perquè els gover-
nants que van votar els han
assegurat que s’està acabant
el patiment. El que sí es pot
assegurar és que aquestes
persones que creen aquestes
falses esperances no han patit
gens ni mica. Han continuat

vivint dins l’abundància. Per
poc observadors que siguem,
això es veu des de lluny. El
luxe continua sent el seu com-
pany de viatge.

Tant Mariano Rajoy, com
l’actual vicepresidenta o el
ministre Montoro no s’aturen
d’assegurar que l’economia va
millor, que els efectes nega-
tius que s’arrossegaven per
culpa dels socialistes s’aca-
ben, ja que comença a notar-
se la seva feina, la feina del
PP. Aquestes frases són una
pura, per no dir punyetera,
mentida. Fins i tot els països
que van molt millor, com
França, anuncien polítiques
restrictives en els salaris i en
les jubilacions. Aquí no ho
anuncien, ho practiquen, però
ho amaguen. No diuen que la
part de veritat dels seus anun-
cis de millores de l’economia
només beneficien les grans
fortunes i les grans empreses,
i gens els treballadors, els
grans perjudicats que a sobre
(molts) els voten.

#Bufetades#NoCola

4Les grans fortunes
per Joan Lladonet

#SíQueEsPot

La Diada de Sant Jordi vaig
passejar Rambla Catalunya
amunt, obrint-me pas entre
les masses agressives que bus-
caven Pere Navarro per ame-
naçar-lo, emplomar-lo amb
quitrà, i passejar-lo pel cap i
casal assegut en un rail de
tren, per a major escarni del
federalisme i glòria de la
bruixa de la Rosa Díez.

És que jo no ho sé si ja us
havíeu adonat mentre passe-
jàveu a la recerca del tortell de
nata dominical, però ara re-
sulta que els independentistes
catalans som d’armes pren-
dre. I suposo que em perme-
treu la traducció del “armas
tomar”, però és que tants anys
de rebre hòsties com un pa de
ral cada cop que se’ns ha acu-
dit anar a fer el trabuc en con-
tra les Espanyes han acabat
per fer desaparèixer del nos-
tre diccionari expressions po-
pulars que ens remetin a l’ús
de la força per convèncer físi-
cament l’adversari que està en
un error.

El fet que un espanyol li
trenqués els morros d’una ga-
leta al pobre republicà Alfred
Bosch per atrevir-se a ser can-
didat d’ERC va ser un acci-
dent, una qüestió aïllada, un
esdeveniment baladí. Els can-
didats espanyols a les euro-
pees poden tenir un mal
moment i assaltar la delegació
de la Generalitat a Madrid,
normal, no? Les pallisses poli-
cials als afeccionats del Barça
al crit de “catalán de mierda”
són respostes coherents i pro-
porcionades a la provocació
orquestrada pels coneguts

filo-etarres d’entitats bèl·li-
ques com l’ANC o bé Òmnium
Cultural. Ambduesorganitza-
cions para-militars de radicals
que ja preparen pogroms i ràt-
zies contra la majoria silen-
ciosa dels peperos, armats
d’un flabiol i carregats de llon-
guets d’abans-d’ahir com a
munició llancívola. El clima de
crispació, que ens hem inven-
tat els catalans, passant-li el
ribot a l’Estatut i autorecollint-
nos firmes en contra la per-
versa idea d’anomenar-nos
nació, ha acabat per provocar
que una senyora sense filiació
política coneguda –però
segur, segur, segur, i tan cert
com verídic, que hooligan de
la Rahola, en Pep Guardiola i
lectora de l’Avui- hagi donat
un cop de puny al nas de Pere
Navarro.

Atureu les màquines i les
rotatives! Obriu Twitter i mi-
cròfons constitucionals! S’o-
bre la veda de la por a
l’independentista kaleborro-
kista catalanufo! Que ja se sap
que el moviment per la inde-
pendència és cosa de nazis
amb barretina que intenten
amagar les retallades de la
dreta neo-liberal de l’embogit
Ártur Mas –així accentuada la
Á-. Ai Navarro… quin paper
d’estrassa t’ha tocat en això de
la Història de Catalunya en
fascicles col·leccionables de
Planeta Agostini. Ho sento
molt, Pere Navarro, tant l’hòs-
tia que t’han donat, com l’ús
execrable, mentider i sobra-
dament electoralista que n’es-
teu fent tu i els quatre gats que
quedeu al PSC.

per Carles Savalls

4Ho sento, Pere Navarro
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4Per a tu, Tito

Opinió en 140 caràcters

@Iaia_Toneta: Declaracions de Pere Na-
varro després de l'agressió: “Pensava que
anava a la comunió d'un parent i he acabat
a la meva pròpia confirmació”.

@cristina_pardo: Científicos de la Univer-
sidad de Michigan consiguen encontrar en
las respuestas de Rajoy en la SER restos de
un discurso humano y sensible.

@BCN_11S2014: A les eleccions europees
demostrarem que un poble democràtic al
carrer equival a una majoria a les urnes.
Demostrarem l'europeïtat catalana!

Un diari obert

El petit homenatge que van poder re-
tre les diferents seccions del Futbol Club
Barcelona a Tito Vilanova, va ser acon-
seguir la victòria en els seus respectius
partits durant aquest cap de setmana.
Començant dissabte amb la consecució
de la Champions de futbol sala, tot se-
guint la increïble remuntada en hand-
bol que permetrà disputar la Final
Four, i el triomf del Barça B a Las Pal-
mas; i continuant diumenge amb vic-
tòries en bàsquet, hoquei i especialment
en futbol. I dic especialment, perquè
d’una banda hi va haver l’emotiva de-
dicatòria dels companys del fill de
Tito, Adrià Vilanova, en la victòria del
juvenil B. I per l’altra, la remuntada dels
qui van ser els seus jugadors fins al mo-
ment en què la malaltia el va apartar de
la banqueta. Els seus futbolistes, ara en-
trenats pel Tata Martino però que mai
l’oblidaran, van dedicar-li a Tito un
triomf treballat i fruit de la fe, després
d’anar perdent per 2 gols a 0. 

Segurament, amb les ínfimes op-
cions que queden de guanyar la Lliga,
en un altre moment haguessin acabat
sucumbint davant del Vila-real. Però
van treure forces i orgull per capgirar
el marcador en honor a la figura del seu
exentrenador. No va ser gens fàcil per
a cap integrant de la plantilla jugar com
si res no hagués passat. Per molt que
les desgràcies s’amunteguin una dar-
rera de l’altra en els útims temps, la do-
lorosa mort de Tito Vilanova va ser un
cop descomunal, i tothom estava ‘molt
i molt’ –com a ell sovint li agradava
dir– afectat. Les mostres de condol d’a-
quests dies han donat idea de com n’e-
ra d’apreciat.

L’equip va sortir com li agradava al
seu extècnic, dominant i amb alta in-
tensitat, però per contra amb poca pre-
cisió a dalt. Els locals, que van veure
com ben aviat se’ls lesionava Perbet,
esperaven al darrere i quan recupera-
ven la pilota jugaven un futbol direc-
te i vertical dirigits per Cani. Igualtat
durant gairebé tota la primera part,
fins que a les acaballes un ràpid con-
tracop permetria el mateix Cani avan-
çar als seus amb un xut ajustat al pal.
L’1-0 va fer que els blaugrana comen-
cessin més revolucionats el segon
temps, amb aproximacions constants
a la porteria d’un molt encertat Asen-
jo. La fortuna però, va fer que en la
seva primera arribada, el Vila-real
anotés el segon gràcies a un cop de cap
impecable de Trigueros. Martino va
moure fitxa i va fer entrar Cesc i Tello
per a combatre la muralla defensiva del
“submarí groc”, que amb el resultat tan
a favor es tancava encara més. S’en-
darreriria tant l’equip local que una
centrada d’Alves es convertiria en gol
en pròpia porta de Gabriel. 

Els nervis posteriors i l’empenta del
Barça van fer que Musacchio es fes un
altre autogol. Amb l’empat, els de
Martino van acabar d’anul·lar als cas-
tellonencs i en una impressionant ju-
gada de Busquets, que semblava re-
encarnat en el millor Laudrup, van
aconseguir el gol de la victòria marcat
per Messi. Una remuntada que pro-
bablement no servirà per a massa ve-
ient que els de dalt no fallen i que no-
més queden 3 jornades, però que per
sempre estarà dedicada a la memòria
de Tito Vilanova.

per Sergi Villena

A  la celebració de Sant Jordi, amb les
Rambles plenes de gent i amb tothom
consumint amor  i lectura, donava tal
sensació de joia i de despreocupació que
qualsevol hauria dit que havien des-
aparegut la crisi i  la pobresa.  De fet, al-
gun comentarista radiofònic ho va ar-
ribar a insinuar comparant un dia de
primavera  tan assolellat amb la pri-
mavera econòmica que segons ell es
palpava. La veritat és que per molt que
palpin en són desenes de milers les ca-
talanes i els catalans que no hi troben
gaire res a les butxaques.  

Sis anys portem ja patint la crisi.
Fins llavors ens robaven però no es no-
tava tant, però ara no solament és el dè-
ficit fiscal català en general, no només
és la manca de futur de la generació de
més de quaranta anys, no només són els
desnonaments i els suïcidis… ara s’hi
ajunta l’escarni de veure  com els bancs
anuncien beneficis impressionants.
Però quan exigim prestacions socials
que serveixin de coixí per a tant de pa-
timent, amb quantitats insignificants
comparades amb els ajuts que s’han do-
nat als bancs, ens ho  neguen, i per post-
res l’oligarquia financera intenta fer-nos
creure que els diners que les seves en-
titats han rebut  també  han tingut una
dimensió social, argumentant que sen-
se els rescats bancaris l’atur seria molt
més alt.

Coincidint amb la joia primaveral i
patriòtica de Sant Jordi s’anunciava que
la Generalitat tirava endavant l’exi-
gència de fer efectiu l’impost sobre di-
pòsits bancaris amb efectes retroacti-
us des de gener 2013. Recordareu que
el ministre Montoro va intentar torpe-
dinar la capacitat recaptatòria d’aquest

impost català impulsant-ne un d’espa-
nyol,  i ja veurem com acaba… Perme-
teu-me que torni a pintar de gris el pai-
satge després d’aquesta notícia, perquè
tot plegat és una misèria que segura-
ment rondarà uns tipus del 0,03%. La
realitat és que ni a casa nostra ni a cal
veí ningú ha tingut, ni té ni tindrà –al-
menys entre els governants actuals– pe-
brots per posar límits  a les elits clep-
tofinanceres.

A Barcelona una colla d’editors
s’havien reunit amb la vicepresidenta
del govern espanyol –segurament per
agrair la impressionant difusió que fa
Espanya de la  literatura catalana–, i de
Girona ens arribava la notícia que dels
gairebé 600 pisos buits d’aquella ciu-
tat que són propietat dels bancs, aquests
només n’havien cedit 36 a l’ajuntament
per a lloguer social  –i d’aquests només
4 en condicions d’habitabilitat–.  Aquest
és el veritable rostre d’una bona part
dels  poders econòmics a casa nostra:
patriotisme distret i insensibilitat  so-
cial que voreja la immoralitat.

La setmana passada pensava en la
repressió espanyola produïda durant la
Diada de Sant Jordi. Potser la Diada as-
solellada del 23 d’abril pot fer oblidar
que Barcelona ha estat històricament
una ciutat revolucionària, especial-
ment quan ens han espremut social-
ment més d’allò que pot ser suportable.
La proximitat de dates tan assenyala-
des com la de llibre i la rosa i la del Pri-
mer de Maig han unit sovint cultura i
reivindicació laboral. No hi ha proxi-
mitat més estreta que l’encarnació, en
els mateixos cleptòmans, de l’opressió
econòmica i nacional que patim contí-
nuament els catalans. 

per Manel Fantassin

4Sant Jordi, el drac i l’1 de maig
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Una de les expressions més
crues de l’atur femení es troba al
districte. Pedralbes, amb un
55,8% de taxa d’atur femení, és
el segon barri de la ciutat amb
més dones sense feina, segons
detalla un estudi del Consell
Econòmic i Social de Barcelona
(CESB). Només supera aquesta
xifra el barri de Sant Gervasi-La
Bonanova del districte de Sarrià-
Sant Gervasi, amb una taxa del
56,2%.

La representant de Foment
del Treball al CESC, Yesika Agui-
lar, ha afirmat en declaracions a
diversos mitjans que a Pedralbes
hi ha “més dones entre la po-
blació activa, amb la qual cosa la
crisi i la destrucció d’ocupació els
ha afectat més”.  Aguilar afegeix
que els barris que es troben en

les millors posicions de la llista
es deu al fet que tenen una pre-
sència més gran d’homes, molts
d’ells immigrants, al mercat la-
boral. 

DISCRIMINACIÓ SALARIAL
L’informe, que també revela
com la crisi econòmica “ha em-

pès les dones a incorporar-se al
mercat de treball”, demostra
les diferències entre sexes en re-
lació a les condicions laborals. La
bretxa salarial entre els homes
i les dones de Barcelona és del
25%, ja que cobren de mitjana
anual 7.225 euros menys que els
seus companys masculins.

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Foto: Arxiu

Pedralbes és el segon barri de
la ciutat amb més dones a l’atur

» Així ho revela un estudi del Consell Econòmic i Social de Barcelona
» Amb una taxa del 55,8%, només el supera Sant Gervasi-La Bonanova 

Kevin Costner tocarà al
Festival Jardins de Pedralbes 
MÚSICA4L’actor californià Ke-
vin Costner tocarà al Festival
Jardins de Pedralbes el pròxim
dos de juliol acompanyat de la
seva banda Modern West. Tot i
que Costner ha dedicat gran
part de la seva carrera artística
al cinema, abans que la seva tra-
jectòria com a actor es disparés
ja feia concerts amb el grup Ro-
ving Boy, que havia format amb
un parell d’amics de Los Ange-
les.  L’any 2005 el grup es va
ampliar i es va convertir en Ke-

vin Costner & Modern West i
des de llavors han publicat qua-
tre discos: Untold Truths
(2008), Turn It On (2010),
From Where I Stand (2011) i
Famous For Killing Each Other.
Music From And Inspired By
Hatfields & McCoys (2012).
Amb Modern West, Costner fa
una clara aposta pel country-
rock, un estil profundament
americà. Les entrades pel con-
cert ja estan a la venda i costa-
ran entre 15 i 148 euros.

CULTURA4Gabril Ferrater,
Joan Vinyoli, Rosa Leveroni,
Josep Palau i Fabre i J.V. Foix.
Aquests cinc grans noms de la
poesia catalana han estat im-
mortalitzats en un mural d’un
espai de 240 metres quadrats
del districte cedit per l’Ajunta-
ment com a homenatge a la
seva participació en la I Festival
Popular de Poesia Catalana que
es va celebrar el 1970 a la sala
Gran Price. Una trobada que
posteriorment  es va acabar co-

neixent amb el nom de Price
dels Poetes. Tot i que el nou mu-
ral, batejat com ‘Gran Price
1970’,  inclou la imatge d’a-
quests cinc autors, es fa al·lusió
al nom dels divuit participants
del Gran Price del 1970. Aquests
són, a més dels cinc poetes es-
mentats: Agustí Bartra, Pere
Quart, Salvador Espriu, Tomàs
Garcés, Joan Teixidor, Joan
Brossa, Joan Colomines, Jordi
Sarsanedas, J. M. Llompart,
Jaume Vidal i Alcover, Xavier

Amorós, Joaquim Horta i Fran-
cesc Vallverdú. El grafiti és obra
dels mateixos artistes urbans,
pertanyents a l’estudi creatiu
Tois Estudio, que van immor-
talitzar Mercè Rodoreda i Sal-
vador Espriu en un solar del ca-
rrer Numància. 

L’acció es complementa amb
l’exposició El Price dels Poetes,
que recorre el moviment poètic
català de principis dels 70. Es
podrà visitar a l’Espai Expositiu
de les Corts fins al 15 de juliol.

Redacció
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Kevin Costner tocarà acompanyat de la seva banda Modern West. Foto: Arxiu

El mural més poètic

Successos | Tres detinguts pel crim de la sala Bikini 
Els Mossos d’Esquadra han detingut tres persones per la seva presumpta

implicació en la mort d’un jove el passat 10 d’abril a la sortida de la sala 
Bikini. La investigació haurà de determinar quina va ser la implicació de

cadascun d’ells en els fets. El cas continua sota secret de sumari.
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Els Diables de les Corts
celebren el vintè aniversari

EFEMÈRIDE4Els Diables de les
Corts celebren el pròxim dis-
sabte 24 de maig el seu vintè ani-
versari amb una mostra de cul-
tura popular que començarà a
les 12 del migdia i s’acabarà
més enllà de la mitjanit amb una
revetlla amenitzada per un DJ. 

El tret de sortida de la jor-
nada anirà a càrrec dels Bocs de
Can Rosés, La Repúbli-k de l’A-
vern, Trip-Itaka, els Bastoners
de Sants, El Guardià de les Corts
i els Diables de les Corts, que du-
ran a terme diferents actua-
cions. Posteriorment, a dos
quarts de dues del migdia,  tin-

drà lloc el Vermut Jazz, que
servirà de prèvia per la botifa-
rrada popular que començarà
una hora més tard. 

A primera hora del vespre, al
voltant de dos quarts de nou, co-
mençarà la tabalada prèvia al co-
rrefoc de la plaça Coma. Mitja
hora més tard començarà l’es-
pectacle de Foc i Creptotada i a
dos quarts de deu s’iniciarà el co-
rrefoc, que acabarà a dos quarts
d’onze amb un final sorpresa a
càrrec de la Pirotècnia Manel Es-
talella i els Diables de les Corts.
A les onze començarà la sessió
de DJ Sendo. 

La cruïlla entre la Gran Via de
Carles III i la Travessera de les
Corts s’ha convertit en la pri-
mera cruïlla smart (intel·ligent)
de la ciutat després que s’hagi
instal·lat un sistema de sensors
que permet regular automàti-
cament els fluxos de vianants i
cotxes per prioritzar els movi-
ments en funció de la demanda. 

Els sensors estan col·locats
als carrils de cadascuna de les
calçades que conflueixen a la
cruïlla, detecten els cotxes que hi
passen per sobre per tal de co-
nèixer al moment el nombre de
cotxes que hi circulen i poste-
riorment el sistema tria de for-
ma automàtica una de les vuit
combinacions que els semàfors
contemplen. Al mateix moment
s’envien al Servei de Mobilitat,
que supervisa totes les opera-
cions. El sistema proporciona
una millora de seguretat viària,
ja que es redueixen els temps
d’espera en vermell per a via-
nants i vehicles. 

El director de Serveis de Mo-
bilitat de l’Ajuntament, Adrià
Gomila, ha explicat que els

temps semafòrics “es poden
ajustar a les condicions del dia
de la setmana o a l'hora”.

PUNT CONFLICTIU
Aquesta cruïlla ha estat triada
per ser la primera cruïlla in-
tel·ligent perquè inclou una gran
quantitat de moviments de tràn-
sit tant de persones com de ve-
hicles. Compta amb 7 passos de
vianants i 16 grups semafòrics
per fer la coordinació de tots els
moviments (vuit de vianants i
vuit de vehicles).  Gomila ha afe-
git que aquesta cruïlla “té mol-

ta variabilitat, ja que és a la
sortida del túnel, té el camp del
Barça a prop i l'intercanvi de les
línies d'autobusos”. Després
d’uns mesos de funcionament el
consistori analitzarà  el seu ren-
diment i estudiarà si aplica el
mateix sistema en altres cruïlles
de la ciutat, tot i que el director
de Serveis de Mobilitat ja ha dei-
xat clar que el consistori co-
mença per “una cruïlla espe-
cialment complexa” perquè sigui
“la primera de moltes”. Els tre-
balls d’instal·lació dels elements
smart han costat 59.000 euros.

El sistema proporciona una millora en la seguretat viària. Foto: Google Maps

En marxa a les Corts la primera
cruïlla intel·ligent de la ciutat

Redacció
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EIX COMERCIAL SANTS-LES CORTS
www.eixsantslescorts.com

Eix Comercial Sants-Les Corts - Butlletí nº 023

Èxit de la Mostra de comerç al carrer Galileu

El dissabte 10 de maig va tenir lloc la tradicional Mostra de comerç de l’Eix comercial
Sants-Les Corts al carrer Galileu. Vam gaudir d’un dia esplèndid, sol i una calor raonable,
en un ambient entranyable, de barri. 

El flux de gent va ser continu, fins i tot vam comptar amb la presència de l’Alcalde de
Barcelona i altres personalitats del districte de Sants i del districte de Les Corts. 
La participació dels comerços associats a L’Eix va ser molt alta: més d’un 80% de botigues
i negocis bolcats per mostrar els veïns, una vegada més, que el seu comerç de proximi-
tat respon.

Tot aquell que va passar pel carrer Galileu va poder gaudir d’una copa  a les terrasses
dels bars, jugar al futbolí, passejar pels tendals de les botigues de roba i complements o
admirar i comprar els grans assortits d’embotits i altres menjars de les botigues d’ali-

mentació. Inclús vam tenir una peixateria cuinant peixet fregit allà mateix. A més, es van
mostrar les últimes novetats en alarmes, tot el que podem necessitar per jugat al pàdel,
com restaurar un moble, exhibicions d’arts marcials amb tatamis a terra, un mestre vi-
drier amb botiga i obrador al carrer Galileu des de fa generacions i reconegut arreu del
món per la seva feina, va treure el seu forn per fer demostracions al mig del carrer i, fins i
tot, l’exhibició d’un cotxe antic de bombers.

Al llarg de la jornada, tots vam gaudir de les actuacions musicals, de balls i de teatre
cabaret protagonitzat per “El Sueco”. El Gimnàs Badrena, sempre present a la Mostra, ens
va oferir exhibicions de judo, karate i altres disciplines esportives. Ens felicitem per haver
aconseguit un dissabte entranyable, on va regnar l’harmonia, i una Mostra que forma
part del nostre objectiu: tirar endavant el comerç de proximitat als nostres carrers.

Amb el 
suport de

Segueix-nos a la web de l’Eix
www.eixsantslescorts.com
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EL NOSTRE COMERÇ DE PROXIMITAT

Eix Comercial Sants-Les Corts - Butlletí nº 023

Esther Beijers fa set anys que dirigeix aquesta resi-
dència per gent gran que ofereix estades perma-
nents, estades curtes, centre de dia i estances
dissenyades per la rehabilitació i la recuperació. 
Aquesta dona, orgullosa de la firma que representa,
no dubta en dir que “tenim un servei diferencial”
pel que fa al sector de residències.

Només cal donar una volta per l’edifici per veure
que no es tracta d’una residència qualsevol. Des de la
piscina fins a la sala de cinema i actes, passant per la
sala de la xemeneia, amb piano de cua i tot, Sanitas
Residencial Les Cortsassegura els residents un lloc agra-
dable i còmode on rebre la cura necessària per part de
professionals en qui poden confiar plenament.

De Sanitas Residencial Les Corts es pot destacar
que són experts en demència, ja que“no fem ser-
vir contencions, ni físiques ni químiques”, afirma

la directora, que afegeix, “tot el personal, des d’un
ajudant de cuina fins jo mateixa, hem rebut for-
mació. Per això i pels mitjans humans i tècnics
dels quals disposem, podem afirmar que som ex-
perts en la cura de persones amb demència”.

Aquest és el centre més gran de Sanitas, “amb
308 llits i una extensa plantilla per atendre-les”,
ens explica Esther Beijers, dos edificis connectats per
un jardí que pot passar pel d’un hotel de categoria.
Una altra particularitat és que admeten animals. A
més de fer teràpies amb gossos, alguns residents
viuen amb la mascota. És un lloc ideal per a estades
temporals, ara que ve l’estiu. 

Per un dia, per una setmana, sense temps definit.
Qualsevol té lloc en aquest centre perquè, com diu
Beijers, “oferim cura a mida de les necessitats de
les persones”.

Esther Beijers, directora de Sanitas Residencial Les Corts

“Tenim un servei diferencial”

Esther Beijers a la sala de la ximeneia de Sanitas Residencial Les Corts

Melina Figliuolo, propietària de Via Stefano

“Vull recuperar l’esperit de la cotilleria”

Melina  Figliuolo a  Via Stefano, rodejada de moda íntima.

Melina és una dona jove, que ha combinat la seva
professió en comunicació amb l’experiència de
venda en el sector de la moda. ”La llenceria és un
gènere molt bonic, delicat i mo  lt íntim. Això em
fa tenir un contacte molt proper amb les perso-
nes i a mi m'encanta el tracte amb el públic".

Un tracte que les grans cadenes de llenceria no
dispensen, “perquè a les botigues petites conei-
xem les necessitats de la clientela i tenim l'aten-
ció d'escoltar el que volen, el que busquen i
aconsellem el que millor els va”.

Via Stefano és una botiga moderna, amb prime-
res marques de cotilleria i llenceria i marques menys
conegudes però d'excel·lent qualitat i amb tota la
garantia. Com no, també es pot trobar col·leccions
de roba interior masculina i pijames per homes. 
Talles grans és una de les seves especialitats i aquí
Melina dispensa un tracte personalitzat a les seves

clientes, “fins i tot els provo i els mesuro” per
donar amb aquella peça que s'ajusti perfectament.
“La clientela confia en mi, està a gust i torna. Vull
recuperar l’esperit de la cotilleria”. 

Si vas a Via Stefanoper alguna cosa molt precisa,
Melina t'obrirà una fitxa i quan tornis podrà agilitzar
la prova de nous models. També compta amb una
cotillera, que adapta les peces en cas necessari, fins
i tot per a clientes que han patit un càncer de mama.
Aquesta jove empresària està apostant perquè les
coses millorin. Ha passat la crisi amb la persiana pu-
jada i ara “veiem el canvi, és el moment per seguir
fent realitat el somni de tenir tenda pròpia”, un
negoci que destaca per “l'atenció amb el públic;
és un producte molt íntim i cal saber què està ve-
nint a buscar la persona que entra”.

Per estar al dia de tot el que Via Stefanopot  oferir,
www.facebook.com/viastefano.
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Un servei de vigilància de bici-
cletes amb esperit d’integració
social. Aquesta és la idea que
reuneix el primer BiciPark que
té la ciutat després que l’any pas-
sat s’inaugurés el primer de tot
Catalunya a Vilanova i la Geltrú.
El projecte, sense ànim de lucre,
l’impulsa la Fundació Formació
i Treball.

El BiciPark, instal·lat al solar
de més de 1.200 metres qua-
drats del número 153 del carrer
Numància, cantonada amb An-
glesola, és un servei nou a la ciu-
tat d’ampli abast que gira al
voltant de la bicicleta en la línia
d’un model implantat als Països
Baixos i que desenvolupen per-
sones en situació o risc d’exclu-
sió social. 

Es tracta d’un aparcament
vigilat amb capacitat per acollir
685 bicicletes, que també oferi-
rà un servei de reparació i auto
reparació d'aquests vehicles,

que busca afavorir la mobilitat
sostenible  i la inserció sociola-
boral. Aquest servei d’aparca-
ment inclou accés les 24 hores
mitjançant una targeta electrò-
nica personal, vigilància amb
videocàmeres durant el dia i la
nit i atenció personalitzada de
dilluns a dissabte. Les tarifes es
divideixen entre les diàries i els

diferents abonaments. Pel que fa
a les diàries,  per 50 cèntims s’hi
pot deixar la bici fins a 4 hores
o durant tot el dia per un euro.
En relació als abonaments, exis-
teixen tres tipus diferents de
tarifes: la mensual (8 euros), la
trimestral (22 euros més un
manteniment bàsic gratuït) o la
semestral (40 euros més dos
manteniments bàsics gratuïts).

Uns altres serveis que ofereix el
BiciPark situat al carrer Nu-
mància són la venda d’accesso-
ris i de bicicletes de segona mà
i el lloguer de bicicletes noves fa-
bricades per entitats socials.

OBJECTIU: CRÉIXER
L’objectiu dels impulsors d’a-
questa iniciativa és ampliar
aquesta xarxa de BiciParks a
altres municipis de Catalunya, ja
siguin gestionats per la mateixa
Fundació Formació i Treball o
en col·laboració amb altres en-
titats sense afany de lucre. 

En el cas de Barcelona, on la
bicicleta és un mitjà de trans-
port cada vegada més utilitzat
pels ciutadans, el BiciPark de
les Corts també servirà per
combatre els robatoris de bicis
que de vegades pateixen els ci-
clistes, les incomoditats d’haver
de deixar la bici dins de casa si
no es disposa d’aparcament al
mateix temps que també tindrà
a l’abast de la mà, i a preus molt
assequibles, diferents serveis
tècnics relacionats amb la bici-
cleta i el seu ús.

Neix el primer BiciPark de la ciutat
» Es tracta d’un servei de vigilància i custòdia gestionat per joves en situació o risc d’exclusió social

» Des del 22 d’abril ocupa un solar del carrer Numància amb Anglesola en el marc del Pla BUITS

MESURA4El naixement del Bi-
ciPark de les Corts s’emmarca en
l’aplicació del Pla BUITS (Buits
Urbans amb Implicació Territo-
rial i Social) que impulsa l’Ajun-
tament. Aquest pla preveu la
cessió temporal d’un any, pro-
rrogable fins a tres,  de solars
buits que hi ha arreu de la ciutat
a entitats i associacions sense
ànim de lucre perquè hi propo-
sin usos i activitats temporals per
així afavorir la implicació de la

ciutadania en la definició, ins-
tal·lació i gestió d’alguns espais
buits per dinamitzar-los i inte-
grar-los a la ciutat. 

El consistori aplica el pla en
19 espais que no tenien cap ús a
causa de la crisi econòmica o les
seves característiques urbanísti-
ques. D’aquests, tretze ja tenen
entitat adjudicada i en el cas del
BiciPark està previst que l’ús
temporal s’estengui fins a la tar-
dor del 2016. 

Inclòs al Pla BUITS

El BiciPark del carrer Numància fusiona els conceptes de mobilitat urbana i integració social i ja fa tres setmanes que ha entrat en funcionament. Fotos: BiciPark

Aquest aparcament
vigilat té capacitat
per a 685 bicicletes

Redacció
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MÚSICA4Desena edició, desena
final. El pròxim dissabte 24 de
maig, a partir de les set de la tar-
da, l’Auditori AXA acollirà el
concert final del Concurs In-
ternacional de Música (CIM)
de les Corts, un dels certàmens
més importants i que ja figura en
les agendes d’alguns dels millors
músics joves del país. 

El període de recepció de
les butlletes dels participants ja
ha conclòs, amb una seixantena
d’instàncies de músics de pro-
cedències ben diverses. Al llarg
d’aquesta setmana, els organit-
zadors del concurs ja ultimen de-
talls de cara a la final del concurs. 

La primera fase de selecció,
que tindrà lloc els dies 19 –la ins-
trumental– i 20 de maig –cant–,
se celebrarà a la seu del Centre
d’Estudis Musicals A Tempo, i
servirà per fer una primera tria
dels millors participants. Els
setze millors intèrprets –vuit
per categoria– passaran a la se-
gona fase de selecció, anome-
nada Fase de concert, que es des-
envoluparà el dimecres 21 de
maig —instrumental— i el dijous
22 de maig —cant— al Centre Cí-
vic Can Deu. Només els quatre
millors participants passaran,

llavors, a la final de l’auditori
AXA del dissabte 24 de maig. 

Les persones interessades a
assistir al concert final del CIM
poden sol·licitar 4 invitacions per
persona a través de l’adreça
electrònica comunicacioles-
corts@bcn.cat. Les invitacions
s’assignaran per ordre estricte de
recepció de les sol·licituds, i es
lliuraran el dia abans a la seu del
Districte. 

GUANYADORS RECONEGUTS
La primera classificada del CIM
de l’any 2008, la jove flautista
Elisabet Franch, acaba de ser re-
coneguda amb el premi Ciutat de
Sant Cugat, el seu municipi.
Aquest èxit s’ha de sumar al
d’altres guanyadors del CIM de
les Corts com Sara Blanch o
Helena Sauté, artistes ara per ara
de renom en el món musical. 

A més, el jurat del certamen
cortsenc està format per alguns
noms clau del panorama musi-
cal barceloní. I pel que fa a la do-
tació econòmica del CIM, aques-
ta creix cada cop més i arriba en-
guany als 3.000 euros. Aquest
concurs, que va néixer de la
il·lusió, s’ha consolidat com un
dels principals del país. 

El pròxim 17 de maig és el dia
mundial de l’scratch. Aquest
terme fa referència a un llen-
guatge de programació que per-
met als usuaris, els quals no cal
que tinguin coneixements d’in-
formàtica, obtenir resultats en
aquesta matèria. El llenguatge va
ser desenvolupat per l’Institut
Tecnològic de Massachusetts
(MIT) l’estiu de l’any 2007. 

Per tal de celebrar aquesta
jornada tecnològica, l’Ateneu de
Fabricació prepara una sèrie
d’activitats gratuïtes per a infants
i famílies, mitjançant els Vailets
HackLab. Aquest grup està for-

mat per pares i mares que volen
oferir als infants una nova forma
de veure, percebre i entendre el
seu entorn a través de la infor-
màtica i la robòtica. 

Les activitats adreçades a
nens i nenes a partir dels 3 anys
es basen en la introducció a la
programació i la robòtica, men-
tre que per als infants a partir
dels 7 anys s’han programat ta-
llers d’scratch de diferents ni-
vells, activitats centrades en l’e-
lectrònica, creació de robots i fa-
bricació de prototips diversos. 

Amb tot, també hi haurà es-
pais i activitats reservats perquè
pares, mares i professors que
acompanyin els petits tinguin l’o-
portunitat de conèixer les pos-
sibilitats que ofereix l’scratch
dins del món educatiu. 

Els Vailets HackLab preparen
activitats per al dia de l’scratch
» El 17 de maig és el dia mundial d’aquest llenguatge informàtic
» L’Ateneu de Fabricació acollirà diversos tallers sobre la matèria

» L’Auditori AXA acollirà el 24 de maig la final del desè Concurs Internacional de Música de les Corts
» Aquest certamen cortsenc s’ha consolidat en el món artístic i aplega cada any els millors músics joves

L’hora de la veritat

Redacció
LES CORTS

Elisabet Franch (a dalt) i el Trio Pedrell (a sota), alguns dels guanyadors d’altres edicions del concurs. Fotos: Ajuntament

Suport | Obren sales d’estudi durant l’època d’exàmens
Com cada any en època d’exàmens, nombrosos equipaments municipals de la ciutat de 
Barcelona obren puntualment per oferir un espai als alumnes per estudiar, de dilluns a 

divendres fins a la 1 de la nit. Al districte de les Corts, la Sala d’estudi Riera Blanca 
i la de l’Ateneu de Fabricació de les Corts estaran disponibles per als estudiants. 
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L’Eix Sants-Les Corts treu 
les botigues al carrer Galileu

FIRA4L’Eix comercial Sants-
Les Corts va oferir una jornada
lúdica i comercial aquest passat
dissabte dia 11, en una nova edi-
ció de la Mostra de Comerç al Ca-
rrer Galileu, que va ocupar aquest
vial des de les 10 del matí i fins a
dos quarts de 9 del vespre. 

“Va ser un dia esplèndid en
participació i climatologia”, as-
segura a Línia Les Corts Josep
Escofet, president de l’eix co-
mercial. “Més d’un 80% de les
botigues de l’eix van ser pre-

sents a la mostra”, afegeix Esco-
fet, que explica que tots els co-
merciants del barri, tinguin la
seva botiga o no al carrer Galileu,
“hi estaven convidats”. 

La fira comercial va comptar
amb la participació de l’alcalde
Trias, que va passejar una esto-
na per la mostra i va compartir un
aperitiu amb els presents. “La
gent va comprovar que dintre de
l’eix hi ha botigues de tota clas-
se i que no cal anar  sempre als
centres comercials”, diu Escofet.

El Pedralbes Centre, una
història amb 25 anys de vida

ANIVERSARI4El 14 de maig de
l’any 1989 naixia el Pedralbes
Centre, un dels primers centres co-
mercials que apareixien a Barce-
lona. Per celebrar aquesta efemè-
ride, la superfície ha organitzat per
a avui tota una sèrie d’actes festius. 

L’acte més institucional es
desenvoluparà avui a partir de les
12 del migdia, una cita que comp-
tarà amb la visita de l’alcalde,
Xavier Trias, que acompanyarà el
gerent del centre comercial, Ratt

Fenech, per reconèixer les boti-
gues que fa 25 anys que estan al
seu interior, com poden ser Ma-
joral, Tous, Mango, Tascón o Fu-
rest, entre altres. 

Després d’aquest acte, el cen-
tre celebrarà una festa on partici-
paran personalitats com l’humo-
rista i director José Corbacho, la
cantant Beth o l’actriu Itziar Cas-
tro. Per altra banda, les botigues
del centre oferiran durant tot el dia
promocions comercials especials. 

Tal com s’havia anunciat els
dies anteriors, els partits de l’o-
posició a l’Ajuntament van votar
a la sessió plenària de divendres
en contra de la proposta de l’al-
calde Trias, consensuada amb els
representants del comerç bar-
celoní, que volia ampliar el nom-
bre de dies d’obertura dels co-
merços de la ciutat als diumen-
ges i festius dels mesos de juliol
i agost, des de les 10 del matí fins
a les 2 del migdia. 

Aquesta proposta, que comp-
tava amb el suport de bona part
del sector comercial de la ciutat,
deixa els seus representants a
l’expectativa. “Els eixos vam tre-
ballar durant mesos i vam arri-
bar a un consens on tots ens sen-
tíem còmodes”, explica a Línia
Les Corts Vicenç Gasca, presi-

dent de la Fundació Barcelona
Comerç. Gasca lamenta que “la
part que ha fallat és la de l’A-
juntament”, i assegura que estan
a l’espera de rebre alguna infor-
mació per part del consistori.

Malgrat que ja es coneixia el
rebuig de PSC, PP i ICV-EUiA a
la proposta de Trias, l’alcalde va
insistir a portar-la al Ple perquè
els partits deixessin clares les se-

ves posicions. Els populars la van
trobar insuficient i són partida-
ri de liberalitzar encara més el
sector, mentre que el PSC va con-
dicionar el sí al fet que es re-
nunciï a l’ampliació dels centres
comercials. Per la seva banda,
ICV-EUiA va considerar nefas-
ta qualsevol liberalització dels
horaris. Unitat per Barcelona
(UpB) es va abstenir.

L’oposició va votar en contra de l’ampliació dels horaris. Foto: Ajuntament

Els comerciants, a l’expectativa
pel fre a l’ampliació dels horaris
» El Ple vota en contra de la proposta d’augment comercial a l’estiu
» Vicenç Gasca, Fundació BCN Comerç: “Els eixos vam fer els deures”

Redacció
LES CORTS

Tot a punt per a una nova 
Fira Vintage de Pedralbes

MOSTRA4”Volem crear bon am-
bient al barri, un ambient fami-
liar, de germanor, per tal que ens
coneguem millor com a veïns”,
explica a Línia Les Corts Gràcia
Gomà-Camps, presidenta de l’As-
sociació de Veïns de Pedralbes
(AVP), que organitza aquest diu-
menge la segona edició de la
Fira Vintage, una cita que barre-
ja compravenda d’articles de pri-
mera i segona mà i solidaritat. 

La jornada comercial se cele-
bra amb la col·laboració de la
Casa Cantàbria, al voltant de la
qual es col·loquen les parades
participants i els cotxes d’època,

que s’exposaran amb la col·labo-
ració de Cars Barcelona. 

“L’any passat va venir molta
gent i comerciants d’altres parts
de la ciutat”, assegura la presi-
denta de l’associació veïnal, que
destaca que una part dels diners
que es recaptin aniran a parar a
fins solidaris i de cooperació. A
més, aquest esdeveniment co-
mercial ajuda l’AVP a donar-se a
conèixer entre el veïnat. 

El cartell de la fira, d’una for-
ta influència vintage, és obra de
Joan Pajerols, un jove del barri
que col·labora activament en la
celebració de la mostra.

L’alcalde Trias va passejar per la Mostra de Comerç. Foto: Eix Sants-Les Corts

Mostra | Els comerciants de Mirall de Pedralbes surten al carrer
L’Associació de Comerciants Mirall de Pedralbes celebra avui una nova jornada de comerç al carrer,

una oportunitat per acostar els productes de temporada de les botigues del barri als consumidors. 
A més del vessant purament comercial, hi haurà jocs infantis i un berenar a l’esplanada entre els 
carrers Doctor Ferran i Manuel Girona. L’esdeveniment finalitzarà a dos quarts de 9 del vespre.
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Ho han tornat a fer. Els jugadors
del Reial Club Polo van aconse-
guir revalidar el títol de lliga
després de derrotar a la final l’E-
gara a la tanda de penals o sho-
ot-out. El temps reglamentari
havia finalitzat amb el resultat
d’1-1. Amb aquest títol, el RC
Polo repeteix també el doblet de
Lliga i Copa assolit l’any passat. 

La primera part de la final va
ser molt tàctica. Tots dos equips
van prioritzar la defensa, fet que
va provocar que les ocasions per
fer gol disminuïssin molt. Tan-
mateix, els dos únics gols del
matx van arribar durant el primer
temps, mitjançant Xavi Lleonart,
per part del Polo, i de Pep Romeu
per els de Terrassa.

Els gols de la primera meitat
feien preveure una represa in-

tensa, però el guió de la primera
part es va reproduir. Les ocasions
de gol no arribaven, i amb la
igualtat a l’electrònic es va arribar
al final del partit. 

Al shoot-out el Polo es va im-
posar per 4 gols a 3, amb gols de

Padrós, Alegre, Lleonart i Rey.
D’aquesta manera, el Polo es
converteix per dotzena vegada en
campió de Divisió d’Honor, con-
solidant-se com el gran domina-
dor actual i històric de l’hoquei
herba estatal. 

És la catorzena lliga per el RC Polo. Foto: RC Polo

El RC Polo, campió de la Divisió
d’Honor d’hoquei herba

» Els cortsencs derroten a la final l’Egara a la tanda de penals 
» Amb aquesta victòria, l’equip aconsegueix revalidar el títol de lliga

‘Cascada’, guanyadora del
BCN Sports Film Festival

CONCURS4El documental nord-
americà d’Anson Fogel i Skip
Anderson, Cascada, va rebre
l’Àmfora Ciutat de Barcelona
com a millor pel·lícula de la cin-
quena edició del BCN Sports
Film Festival. 

Aquest film detalla la recer-
ca del salt d’aigua perfecte i està
produït per Shannon Ethridge. A
més, el jurat –format per perio-
distes i exesportistes– va atorgar
el premi especial a la producció
danesa 9 Metres, d’Anders Wal-
ter i Shannon Ethridge. 

El BCN Sports Film es ca-
racteritza per la gran diversitat de
guardons. La millor producció
catalana va recaure en el docu-
mental Imparables, de Richard
Calvani. El guardó a la millor
pel·lícula de ficció va ser atorgat
a Matilde, de l’italià Vito Palmieri
i Maxman Coop. 

A més del lliurament de pre-
mis, el cinquè BCN Esports Film
Festival va acollir un homenatge
a Alvaro Bultó, celebrat el passat
dijous 8 de maig, i a Jordi Sans,
waterpolista olímpic.

Sensació agredolça per a 
la secció del pàdel del RCTB

PÀDEL4L’Equip absolut del Pà-
del del Reial Club Tennis Barce-
lona va proclamar-se campió
d’Espanya de segona categoria en
imposar-se al CT Pamplona a fi-
nals d’abril. Els nois de Sanmar-
tí van completar un torneig ex-
cel·lent després de resoldre les eli-
minatòries prèvies per la mínima.

En primera ronda, els cort-
sencs van eliminar, contra tot
pronòstic, el CT Chamartín per 3
a 2. Seguidament, en semifinals,
van derrotar el RCT Gijón per

idèntic resultat, mentre que a la
final les victòries de Cristian Gu-
tiérrez, Rubén Rivera, Enric San-
martí, Jordi Juan, David Luque
i Miguel Ángel Jiménez van do-
blegar el rival navarrès. 

Per altra banda, l’equip fe-
mení no va poder mantenir-se a
la segona categoria, ja que va cau-
re contra el gran favorit, el Club
Cordillera, a la primera ronda, i
contra el RCM de Melilla en el
partit final per evitar el descens
de divisió.

Més de 8.000 corredors a 
la cursa DIR Guàrdia Urbana 

ATLETISME4La segona edició
de la cursa DIR Guàrdia Urba-
na va reunir aquest diumenge
més de 8.000 corredors en una
prova que destaca per la seva pe-
culiaritat, ja que el seu recorre-
gut transcorre en una línia rec-
ta de 10 quilòmetres que tra-
vessa l’avinguda Diagonal des de
Les Corts, on hi ha la sortida al
Palau Reial, fins a la línia de
meta situada a Selva de Mar. En-
tre els participants s’hi podien

trobar atletes de tots els nivells,
alguns amb l’objectiu d’acabar
sense mirar gaire el cronòmetre
i d’altres concentrats en oferir el
seu millor rendiment per rebai-
xar la seva marca en la distància
de 10 quilòmetres.

Entre els participants, i fent
honor al nom de la prova, hi ha-
via diversos agents de la Guàr-
dia Urbana, que es van mostrar
orgullós de participar en la cur-
sa que ells mateixos organitzen.

Redacció
LES CORTS

Foto de família dels guardonats. Foto: BCN Sports Film

Voleibol | El primer equip inclusiu de tot l’estat, a les Corts
El primer equip inclusiu de l’estat és femení, i ha nascut al districte de les Corts. 

El Club Voleibol Barcelona compta des de fa unes setmanes amb un conjunt 
on juguen persones amb discapacitat i sense. Aquest equip està format per 

sis noies, tot i que l’objectiu és augmentar-ne el nombre de jugadores. 
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AGENDA MENSUAL
DIMECRES 14 DE MAIG
17:00 Historias de la radio és la proposta del Cen-
tre cívic de Les Corts per al seu cicle de cine-
ma dedicat a la gent gran. / Centre cívic de
Les Corts. 

DIJOUS 15 DE MAIG
11:30-13:30 Taller Re-creat, redescobrint el

potencial propi és una oportunitat per asso-
lir les competències necessàries per afrontar
els diferents reptes de la vida. / Centre cívic
Riera Blanca. 

A PARTIR DEL 16 DE MAIG
10:00-11:00 Country Memory és un monogràfic
on s’ensenyaran els principals passos d’aquesta
dansa originària dels EUA, on a més de tre-
ballar el cos s’exercita la memòria. / Centre
cívic Pere Quart.

FINS AL 30 DE MAIG
Matí-Tarda Els meus jardins, a càrrec d’Eloisa Al-
quati, és una exposició que neix a partir de
l’observació i la percepció de la naturalesa, es-
pecialment dels arbres, els animals i els és-
sers humans. Obres d’art fetes amb il·lustració.
/ Centre cívic Can Deu. 

FINS AL 31 DE MAIG
Matí-Tarda Transmutando la luz és una mostra
a càrrec de Sara Romeu, que s’exposa durant
tot el dia, de dilluns a divendres, al Centre cí-
vic Riera Blanca. Exposició de pintura a l’oli.

DISSABTE 17 DE MAIG
11:00 Ballmanetes. Sessió d’estimulació afec-
tiva i creativa a través de la música. Adreçat
a un públic familiar, en especial a nadons en-
tre els 6 mesos i els 3 anys. Activitat gratuï-
ta. / Biblioteca Les Corts. 

DIMARTS 10 DE JUNY
17:30 No place like home. Narració en anglès a
càrrec de Sally Cartwright, amb la col·labo-
ració del British Council. / Biblioteca de Can
Rosés. 

DISSABTE 17 DE MAIG
9:30-15:30 Campionat de Catalunya de floret
i sabre, que tindrà lloc al pavelló municipal
de l’Illa Diagonal durant tot el matí. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Proposta que combina la narració, la
dansa i la música amb l’aparició d’al-
guns instruments musicals represen-
tatius de totes les famílies. Adreçat a
nens i nenes a partir de 4 anys. / Bi-
blioteca Les Corts.

Llibres a escena
La lutier Harmonia

Dj. 22 de maig a les 18:00

AGENDA MENSUAL

El Punt d’Informació Juvenil de les Corts
presenta aquest taller on ensenyaran
els alumnes com preparar degudament
una entrevista de feina. Adreçat a to-
thom, però especialment a joves que
estiguin buscant feina. 

Cuidar la imatge
de cara a una entrevista

Dj. 15 de maig a les 18:30

La quarta edició del Trofeu Paquets -
Torneig Inter Penyes compta amb la
participació d’una parella de cada
penya del club. / Reial Club Tennis Bar-
celona. 

Pàdel
IV Trofeu Paquets

Dj. 29 de maig

En motiu del vintè aniversari del nai-
xement de la Colla de Diables de les
Corts, el dissabte 24 se celebra una
Mostra de Cultura Popular amb dife-
rents actes commemoratiu. / Plaça Co-
mas i plaça Concòrdia. 

Mostra de Cultura Popular
20è aniversari Colla Dibles

Ds. 24 de maig
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