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Un estudi recent del metabus-
cador immobiliari Nuroa.es ha
establert que Barcelona és la
ciutat més cara de l’Estat per als
estudiants universitaris. L’estu-
di es fixa en el cost de l’allotja-
ment, del transport públic i altres
despeses, principalment deri-
vades de l’alimentació i l’oci.

Aquesta realitat va estreta-
ment correlacionada amb la dada
que mostra que Barcelona és la
tercera ciutat més cara de l’Estat,
segons un estudi del web d’estalvi
Kelisto.es. Aquesta realitat la
comparteixen dos dels repre-
sentants de la Federació Nacio-
nal d’Estudiants de Catalunya
(FNEC) i el Sindicat d’Estudiants

dels Països Catalans (SEPC),
que en declaracions a aquesta
publicació consideren que Bar-
celona “és una ciutat cara per viu-
re-hi com a estudiant”. El presi-
dent de la FNEC, Marc Cassany,
afirma que, especialment en el
cas dels estudiants que vénen de
fora de la ciutat, “has de trobar
una feina o que els pares t’ajudin,
ja que són molt pocs els estu-
diants que s’ho poden pagar tot
amb beques”. Cassany lamenta
que “hi ha estudiants de famílies
amb rendes baixes que han per-
dut beques i han hagut de deixar
d’estudiar”. 

Per la seva banda, Tura Tu-
sell, portaveu del Sindicat d’Es-
tudiants dels Països Catalans
(SEPC), lamenta casos “d’estu-
diants que no poden pagar el cost
de viure a Barcelona” i que “han
d’estudiar a Lleida, Girona o

Tarragona, quan la seva prime-
ra opció pel tipus d’estudis era
Barcelona”. 

EL TRANSPORT, CLAU
Un dels cavalls de batalla de la
lluita estudiantil, en aquest sen-
tit, és el del transport. Els repre-
sentants dels dos sindicats con-
sideren que el preu que paguen
els universitaris de la ciutat és
massa car. “Crec que hi hauria
d’haver una targeta, sobretot per
als estudiants que acreditin una
renda baixa, com la T-Jove però
més enfocada a estudiants, una
mena de T-Estudiant”, apunta
Cassany. Tusell recorda com des
del seu sindicat s’han fet cam-
panyes com la T-UAB, per de-
manar preus més assequibles
per als estudiants que es despla-
cen a Bellaterra, i també afirma
que “fan falta més ajudes”.

‘Universitàriament’ cara 
» Un estudi del portal Nuroa.es indica que Barcelona és la ciutat més cara de l’Estat per als universitaris

» Els sindicats d’estudiants consideren que fan falta més ajudes, sobretot per a habitatge i transport

Albert Ribas
BARCELONA

SOCIETAT4Des de l’Ajunta-
ment es remarca que el seu
marge d’actuació en relació amb
les ajudes per fer que la ciutat si-
gui més econòmica  per als uni-
versitaris és “limitat”, ja que no
tenen “la competència directa”
de tot el que té a veure amb les
beques perquè “vénen a través
del Ministeri d’Educació, Cul-
tura i Esports o de la Generali-
tat de Catalunya”.

Les mateixes fonts munici-
pals remarquen, però, que des
de l’Ajuntament “es considera
prioritari facilitar que els estu-
diants de grau, postgrau, màs-
ter o doctorat vulguin venir a

formar-se a les nostres univer-
sitats o centres de recerca”. 

En aquesta línia, el consistori
ha posat en marxa els portals
Barcelona Centre Universitari i
Barcelona Ciutat Universitària
i de Recerca. Tot i que són com-
plementaris, el primer busca
ajudar els estudiants o futurs es-
tudiants de la ciutat amb qües-
tions com la recerca d’habitat-
ge o proporcionar-los informa-
ció variada sobre la ciutat, men-
tre que el segon es focalitza en
oferir un ventall d’informació en
relació amb les beques de la Ge-
neralitat i els preus dels estudis,
entre d’altres.

L’Ajuntament, amb un
“marge d’actuació limitat”

Els sindicats estudiantils demanen una targeta especial per al transport públic. Foto: Universitat Pompeu Fabra
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Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

#MarquezCampió#ProuImpunitat #Excalibur

4Ultres contra la sobirania
per Oriol Domingo

Per un incomprensible i des-
afortunat procés de parcel·lació
que l’Ajuntament de Barcelona
va dur a terme a finals del 2012
es va soterrar gran part de la Pe-
drera de Pedralbes, a tocar del
mateix monestir. L’any passat
vaig escriure a l’alcalde de Bar-
celona, el senyor Xavier Trias,
demanant-li la seva restauració
com un important vestigi histò-
ric i paisatgístic de la nostra
ciutat a conservar. Ell em va con-
testar amb data 18 de juny de
2013 dient que compartia amb
mi “l’interès per la conservació
i la difusió del patrimoni histò-
ric de la nostra ciutat, perquè co-
nèixer el nostre passat ens aju-
da a entendre el que som avui i
el que podem ser en el futur”, per
acabar dient que “a l’Ajunta-
ment som molt conscients de la
importància d’un espai tan sin-
gular i, per això, les obres que
s’hi estan duent a terme actual-
ment deixaran visible una part
important d’aquest punt d’ex-
tracció històric”.

Ha passat més d’un any i
ningú no ha fet absolutament res.
La majoria de la Pedrera conti-

nua completament colgada.  Més
encara, des de fa unes setmanes
i al solar que hi ha davant la Pe-
drera, tancat en el seu perímetre
amb una filferrera, s’anuncia
amb cartells ostentosos per part
de la Fundació Privada Betània-
Patmos la pròxima construcció
d’un edifici singular de diverses
plantes, que representaria la des-
trucció irreversible de la Pedre-
ra i la seva futura impossibilitat
de recuperació.

Encara tinc algunes pregun-
tes sense resposta: Qui va donar
l’ordre de soterrar amb terra i ci-
ment la Pedrera? Com és possi-
ble que l’Ajuntament permeti
edificar justament davant d’un
lloc tan singular? Perquè el Ser-
vei de Patrimoni de l’Ajunta-
ment de Barcelona, els seus
Serveis d’Urbanisme, el Dis-
tricte de Les Corts i el Museu
d’Història de la Ciutat, com a
responsable últim de la gestió
del Monestir de Pedralbes, no
han recomanat i defensat la
seva conservació íntegra? Per-
què l’alcalde de Barcelona no vol
complir la paraula que va pro-
metre per escrit? És possible que

en ple segle XXI hi hagi tan poca
sensibilitat política per qües-
tions com aquesta?

Si aquest atemptat paisat-
gístic finalment es perpetra, la
ciutat haurà perdut per sempre
més un enclavament únic, que
a més va originar el topònim de
Petras Albas, del qual deriva l’ac-
tual nom de Pedralbes. Reha-
bilitar els edificis històrics està
molt bé, és necessari, però des-
truir conscientment els pocs
vestigis històrics i paisatgístics
d’un territori tan urbanitzat és
una pèrdua irreparable per a les
futures generacions. Algú s’a-
treviria a fer quelcom semblant
a tocar dels monestirs de Santes
Creus o de Poblet?

Des d’aquí llenço un S.O.S.,
juntament amb veïns de les
Corts i Sarrià, i, si ningú no re-
acciona a temps, vull deixar
constància escrita del meu rè-
quiem pel paratge de l’antiga Pe-
drera de Pedralbes, desapare-
guda per un afany urbanístic vo-
raç i la incompetència i la irres-
ponsabilitat d’uns tècnics i po-
lítics insensibles que, a més, no
volen donar la cara. 

per Josep Lluís Bronchal

4S.O.S per la Pedrera del Monestir de Pedralbes

Ultres de l’esquerra extrapar-
lamentària i ultres eclesiàstics
coincideixen en oposar-se a les
urnes del 9N i en posicionar-se
contra la Catalunya sobirana.

Aquesta coincidència sin-
tonitza amb la frase "Antes una
España roja que una España
rota", de José Calvo Sotelo
(1893-1936). Calvo Sotelo fou
ministre amb el dictador Miguel
Primo de Rivera i fundador
del Bloque Nacional, d’extrema
dreta. Aquest polític era –pobra
i estimada Galicia– gallec com
Francisco Franco, Manuel Fra-
ga i Mariano Rajoy.

Aquesta esquerra extrapar-
lamentària ha fet públic el ma-
nifest “Per la unitat del poble
treballador. Decidim no a la in-
dependència!”. Els signants,
en una barreja de tronades po-
lítiques lerrouxista i de mar-
xisme soviètic, s’erigeixen, pres-
cindint de les urnes, en porta-
veus de la classe treballadora,
defensors de la sobirania espa-
nyola i opositors a la sobirania
del poble català. Entre els sig-
nants figuren comunistes d’u-
na altra època com Paco Frutos

i Lidia Falcón, i comediants
com Ramon Fontseré de la
saga d’Albert Boadella.

Aquest grup, des d’una mi-
litància atea i de “menjacape-
llans”, sacralitza la unitat espa-
nyola de manera que coincideix
amb declaracions de la Confe-
rencia Episcopal Espanyola
quan estava liderada pels ul-
tracatòlics Antonio Maria Rou-
co i Antonio Cañizares. Com
aquella declaració polèmica que
establia que “la unidad de Es-
paña es un bien moral”. 

Darrerament, però, sembla
que, un cop Rouco ja no presi-
deix l’episcopat espanyol, els bis-
bes moderen la seva postura. La
impressió és que els bisbes es-
panyols s’apropen a la postura
de l’episcopat català que afirma
que tota opció política, inclòs el
sobiranisme català, és legitima
si es promou per les vies pací-
fica i democràtica com succeeix
a Catalunya. En tot cas, que hi
hagi gent i grups que facin cam-
panya amb motiu del referèn-
dum o consulta del 9N és una
bona noticia, tant si és pel “no”
com si és pel “sí”.

@vozinsolente: Colocar una ikurriña en
Iruñea: 5 años de cárcel. En Montjuïc fran-
quistas queman banderas catalanas y no
pasa nada.

@criticatordog: Y si mi amiga la Cabra de
la Legión se contagiase de #Ebola, ¿le apli-
carían la eutanasia como a Excalibur? #Ex-
caliburnoestasolo.

@Suprunaman82: Triplet català de motos.
Marc Marquez puto amo. Espectacular. I
amb l'estelada onejant a la zona de fans.
#Marquezcampió

Un diari plural
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Hem viscut un estiu de protestes
a la Barceloneta a causa del tu-
risme i les reivindicacions s’este-
nen a altres barris. La ciutat està
arribant al seu límit?
És veritat que, any rere any i des de
ja en fa uns quants, va augmentant
el nombre de turistes que arriben
a la ciutat. Però aquest fet té una
doble lectura. Per una banda, és
evident que un excés de concen-
tració de turistes en determinades
zones o barris ocasiona molts pro-
blemes, però també és veritat que
el turisme és una font de riquesa
important. Una riquesa de la qual
no en gaudeix tothom, és cert,
però sí molta gent. Per tant, crec
que hem de fer un gran debat
entre tots –hotelers, touropera-
dors, restauradors i lògicament els
ciutadans– per decidir fins a on
podem arribar amb el turisme i
què és raonablement sostenible
per a la nostra ciutat.

Què faran amb els pisos turístics?
Hi ha una cosa que calia fer i que ja
hem fet: posar limitacions. A la Bar-

celoneta, per exemple, ja hi ha una
limitació dels pisos turístics. Som el
primer govern que ho ha fet. Dit
això, ara estem preparant un pla
especial que s’haurà de votar al
plenari i que establirà com afron-
tem aquesta qüestió. Però ja li puc
dir que hi haurà una limitació molt
clara: l’excés de concentració. Els
pisos turístics són dolents per defi-
nició? Jo crec que no. Cal donar
una sortida a aquesta oferta però

adaptant-la a cada zona de la ciu-
tat. No és el mateix la Barceloneta
que l’Eixample.

Vostè proposa que els ingressos
de la taxa turística es puguin uti-
litzar per a la neteja i per comba-
tre el soroll que genera el turisme,
per exemple. És possible?
Sí, això és una llei i, per tant, es pot
canviar. En el moment en què es va

crear aquest impost, la Generalitat
va decidir que es destinaria a la
promoció turística, però nosaltres
creiem que Barcelona no necessita
promocionar-se més. No té sentit
que els 8,2 milions d’euros que
nosaltres recaptem amb la taxa tu-
rística els hàgim de destinar a pro-
mocionar la ciutat quan ja n’està
prou. Seria molt millor poder-los
destinar a pal·liar totes les proble-
màtiques que genera el turisme en
determinats barris, com pot ser la
neteja o la millora de la seguretat.
I per això ho negociarem amb la
Generalitat i espero que ho pu-
guem aconseguir.

Contràriament al turisme, aquest
ha estat un estiu tranquil des del
punt de vista de la seguretat...
Bé, jo crec que s’està fent una molt
bona feina des de la Guàrdia Ur-
bana i els Mossos d’Esquadra i això
està donant bons resultats. Però
aquesta ha de ser una feina molt
constant: no es pot abaixar la guàr-
dia. Mai pots estar tranquil, però sí
que és veritat que, avui, a diferència
de fa anys, Barcelona no té espe-
cialment un problema de segure-
tat. Per posar un exemple, l’índex de
victimització ha caigut de manera
important i això ens demostra que

els ciutadans i ciutadanes també ho
veuen així. I això ens satisfà, com no
pot ser d’altra manera.

Recentment, però, ha esclatat un
cas de blanqueig de diners a tra-
vés de la prostitució en què s’han
vist implicats agents de la seva
Guàrdia Urbana...
Lògicament, a nosaltres casos com
aquest ens colpegen i ens preocu-
pen, i especialment a mi d’una ma-

nera més directa. És evident que
quan tens 3.000 guàrdies urbans
hi ha de tot. També és veritat que
en aquest cas, com en qualsevol
altre, ha de prevaldre la presump-
ció d’innocència. En primer lloc,
hem d’esperar que la justícia faci
la seva feina. És a dir, presumpció
d’innocència fins que no es de-
mostri el contrari. Ara bé, si final-
ment es demostra que han comès

algun delicte, els ha de caure tot el
pes de la llei. No ens podem per-
metre que la gent actuï al marge
de la llei, però encara menys que
ho faci un funcionari públic, i es-
pecialment un policia. En aquest
sentit, actuarem amb tota la con-
tundència que calgui, però abans
cal esperar, per suposat, el vere-
dicte de la justícia.

En tot cas, no és el primer cop
que es destapa un cas similar on
es barreja policia i prostitució. El
preocupa?
Sí, em preocupa perquè no és el
primer cop que passa ni serà l’úl-
tim. Són diners fàcils, és el món de
la nit i, malauradament, això passa.
Però nosaltres hem de dedicar-hi
tots els esforços necessaris, primer
per intentar detectar qualsevol in-
dici i, a partir d’aquí, actuar.

Parlant de policia, recentment
s’ha celebrat el primer congrés
de seguretat i gènere que ha tin-
gut lloc a la ciutat. Què cal fer
perquè l’equitat de gènere arribi
també als cossos policials?
Aquest també és un tema que ens
preocupa. Actualment, a la Guàr-
dia Urbana hi ha aproximadament
un 10% de dones i és evident que

Joaquim Forn
Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament

Text: Arnau Nadeu
Fotografia: Neus Màrmol

“Hem de debatre entre tots fins a on 
podem arribar amb el turisme”

“Avui, a diferència
de fa anys, la ciutat
no té un problema

de seguretat”

“Els pisos turístics  
no són dolents per
definició. El que cal

és posar limitacions”
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això no és representatiu de la so-
cietat en què vivim. A més, com
més important és el càrrec, menys
dones hi ha i, per tant, equilibrar
aquest desfasament és una qües-
tió que ens preocupa i que ens
ocupa: és una prioritat. Una de les
coses que hem fet és crear una Co-
missió de la Dona per intentar pro-
mocionar aquesta sortida laboral
entre les dones. Això ho fem al
Saló de l’Ensenyament i als insti-
tuts, entre altres llocs. Cal trencar
estereotips i aconseguir que les
dones vegin en la policia una sor-
tida laboral com qualsevol altra,
sobretot perquè així tindrem un
cos policial millor. 

Canviant de tema, ja s’han tancat
un bon nombre de clubs cannà-
bics a la ciutat i vostès han dit que

evitaran que Barcelona es con-
verteixi en l’Amsterdam català.
Com ho faran?
Com que no hi ha una regulació es-
pecífica, actualment la constitució
d’una associació d’aquest tipus és
relativament senzilla. En els darrers
anys s’han obert prop de 150 clubs
cannàbics a la ciutat. Per tant, i da-
vant d’això, el primer que cal és un
control més estricte, i hem comen-
çat per aquí, per les inspeccions. I
això ja ha comportat el tancament
de set associacions i tretze més que
han estat precintades. 

Un altre dels temes estrella del
seu àmbit és el top manta. Creu
que es podrà acabar amb aquesta
pràctica?
Acabar amb fenòmens d’aquest
tipus és complicat, molt compli-

cat. Sobretot perquè molta gent,
amb bona voluntat, els compra
productes perquè creu que és una
manera d’ajudar-los. Però cal tenir
present que aquestes persones
poden formar part d’una xarxa

d’explotació o que els productes
que venen, com el cas de les llau-
nes, sovint poden representar pe-
rills per a la salut. I tot això sumat a
l’impacte negatiu que representa

aquesta pràctica per al comerç de
la ciutat. Amb tot, nosaltres no
només hem d’actuar per la via po-
licial, sinó també per la social. I
això estem fent. Ho eradicarem?
No ho sé, però amb constància jo
crec que és possible.

Vostè també lidera TMB, que ac-
tualment continua desplegant la
nova xarxa ortogonal de bus.
Està donant bons resultats?
Estem molt satisfets, perquè el que
hem fet és una revolució en el món
de l’autobús. En aquests moments
estem gairebé a la meitat del que és
el canvi definitiu de les 28 línies i la
satisfacció dels usuaris expressada
a les enquestes és més alta que en
el cas de les línies de bus tradicio-
nals. Per tant, estem molt satisfets.
És evident que encara estem en un
període de petites correccions, de
moure alguna parada, però la valo-
ració ara com ara és molt bona.
Amb els mateixos recursos estem
oferint freqüències més grans en
determinades línies perquè hem ra-
cionalitzat la xarxa de bus.

Acabem parlant de l’agenda na-
cional. Han aprovat una moció de
suport al 9N i promouran la inter-
nacionalització del procés, però
Barcelona no hauria de fer alguna
cosa més com a capital del país?
N’hi ha prou amb això?
Miri si n’hi ha prou que, amb tota
probabilitat, amb una altra corre-
lació de forces a l’Ajuntament com
la que hi ha hagut durant 32 anys
aquesta moció no s’hauria aprovat
i Barcelona no hauria figurat entre

els 900 municipis que donen su-
port a la consulta. Per tant, jo vull
posar en valor aquest fet. Si avui la
capital de Catalunya s’adhereix al
dret a decidir dels catalans és per-
què al capdavant hi ha un alcalde
nacionalista. El que no podia ser és
el que ha passat durant tants i
tants anys, quan Barcelona estava

d’esquena a les reivindicacions na-
cionals del país. Ara estem al cos-
tat fent el que ens toca: donant
suport al dret a votar de la gent i
fent pinya amb els partits procon-
sulta, el parlament de Catalunya i
el president, els quals competen-
cialment els pertoca liderar aquest
procés. Crec que el compromís d’a-
quest Ajuntament amb el país no
es pot negar.

A ulls del PP és clar que no, fins i
tot els sembla excessiu. Els van
criticar per la xifra dels 1,8 milions
de la V de l’Onze de Setembre i
diuen que vostès estan “politit-
zant la policia municipal”...
Quina credibilitat té un partit que
davant de les xifres ridícules que va
donar la Delegació del govern es-
panyol, inferiors fins i tot a les per-

sones que s’havien inscrit a la V, han
estat incapaços de dir res? Jo els he
reptat: els puc donar les explica-
cions que vulguin i on calgui. Hem
seguit sempre el mateix sistema de
càlcul, que és el més objectiu que
hi ha, però si ells es van posar ner-
viosos perquè els hauria agradat
que hi hagués hagut menys gent
no és el meu problema.

Quines són les seves perspectives
de cara a les eleccions del maig de
l’any que ve?
Jo estic convençut que nosaltres
revalidarem la confiança de la gent.
Hem dut a terme un canvi a la ciu-
tat però necessitem més temps per
aprofundir-hi. Crec que la gent va-
lora positivament la gestió que
estem fent. Enguany podrem fer
500 milions d’euros d’inversió i
podem dir que no hem fet ni una
sola retallada en matèria social a la
ciutat. Estic convençut que la gent
sabrà reconèixer tota la feina que
hem dut a terme en aquest man-
dat. Però ara no em preocupen les
eleccions, sinó acabar tota la feina
que hem començat.

“Hem dut a terme
un canvi a la ciutat

però necessitem
més temps per
aprofundir-hi”

“Fa anys Barcelona 
estava d’esquena a les 
reivindicacions nacionals 
del país. Ara estem al costat”

“Si un policia ha
comès algun delicte,
actuarem amb tota

la contundència
que calgui”

“Hem fet una
revolució en el món
de l’autobús: l’hem

racionalitzat”
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El cementiri de les Corts s’ha
convertit en el primer equipa-
ment autosuficient de la ciutat
després d’unes obres que han
permès la instal·lació de 217
mòduls fotovoltaics. L’energia
que generen aquestes plaques
solars permet cobrir un 90% de
les necessitats elèctriques del re-
cinte, de més de 34.000 metres
quadrats. La quantitat d’elec-
tricitat que produeixen podria
proveir uns 30 habitatges tipus
de 80 metres quadrats. Aques-
ta transformació també perme-
trà reduir el consum energètic
global en un 30% i evita l’emis-
sió de més de 33 tones de CO2
anuals a l’atmosfera. 

Segons Antoni Vives, tinent
d’alcalde d’Hàbitat Urbà i regi-
dor del Districte, que reafirma la

voluntat del govern de continuar
actuant perquè d’aquí a 30 o 40
anys els edificis de Barcelona
funcionin com ho fa el cementiri
de les Corts des del punt de
vista energètic, “es tracta de
treballar vers la producció ener-
gètica distribuïda, és a dir, la in-
ternet de l’energia”. El cementiri

també tindrà una instal·lació
solar tèrmica per a la producció
d’aigua calenta i ha renovat la
climatització existent, amb una
reducció del 40% de la despesa
energètica. Alhora, la nova il·lu-
minació LED permet disminuir
en un 65% el consum de l’en-
llumenat.

El cementiri té 217 mòduls fotovoltaics. Foto: Ajuntament

El cementiri de les Corts,
autosuficent energèticament

» És el primer equipament de la ciutat amb aquestes característiques
» L’energia de les plaques cobreix el 90% de la despesa del recinte

L’Ocupacional Ariadna i el Pare
Manyanet, Cortsencs d’Honor
GUARDÓ4El concert final de
Festa Major  que es va celebrar
abans-d’ahir a l’auditori Axa
(veure pàgina següent) va ser
l’escenari per a l’entrega del
premi Cortsenc d’Honor 2014,
que va anar a parar a l’Associa-
ció Taller Ocupacional Ariadna
i Serveis per als discapacitats i al
col·legi Pare Manyanet.

El Taller Ocupacional Ariad-
na, que enguany compleix 20
anys i que té el seu origen en l’es-
cola Ariadna, vetlla per la qua-

litat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual,
principalment a través de la
creació i la gestió d’equipaments
i serveis especialitzats. 

L’escola Pare Manyanet, que
enguany celebra el seu 50è ani-
versari, és tot un referent al
districte pel que fa  a l’educació
dels nens i joves de les Corts i en
l’ajuda a les famílies del barri. El
passat 21 de febrer l’escola va ce-
lebrar el seu acte central de ce-
lebració dels 50 anys. 

Redacció
LES CORTS

El claustre d’exposicions de l’escola Pare Manyanet. Foto: Pare Manyanet

Modernisme | Els pavellons Güell es restauraran i s’obriran al públic
L’Ajuntament i la Universitat de Barcelona han firmat un contracte per restaurar i obrir els 

pavellons Güell. Aquests edificis, situats a l’avinguda Pedralbes número 7, són una de les joies 
del modernisme de la ciutat menys conegudes. L’acord, que té com a objectiu descentralitzar el 
turisme, estableix que serà l’Institut Municipal del Paisatge Urbà l’encarregat de la restauració.   
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El Correfoc, un dels actes estrella de la Festa Major. Foto: Joan Andreu

Les Corts posa el punt final a deu
dies intensos de Festa Major

COMUNICACIÓ4Des de l’u de
setembre, el periòdic mensual Lí-
nia Les Corts, fundat l’any 2005,
passa a ser auditat per OJD/PGD
i es converteix en l’única publi-
cació del districte que forma
part d’aquesta certificació.

El periòdic, que forma part
de la xarxa de periòdics gratuïts
Línia, distribueix 15.000 exem-
plars gratuïts per edició a través
del teixit comercial, gràcies a
acords amb els diferents eixos,
i també a la xarxa d’equipa-
ments municipals. Línia Les
Corts també compta amb una
imatge renovada gràcies al seu
nou web www.linialescorts.cat.
El lector hi podrà trobar la in-
formació del districte que apa-
reix a l’edició impresa.

Línia Les Corts,
l’únic mitjà del
districte a l’OJD

OBRES4El pròxim mes de no-
vembre començaran les obres de
reforma de l’antic edifici de les
Cristalleries Planell del carrer
Anglesola, tal com va avançar
BTV. Les obres permetran con-
servar la façana, mentre que a
l’interior de l’edifici, que ocuparà
1.600 metres quadrats, es cons-
truirà l’Escola d’Adults de les
Corts, el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística –a la pri-
mera planta– i un hotel d’enti-
tats –a la segona–. L’inici de les
obres permetrà desencallar un
projecte llargament reivindicat
pels veïns. El pressupost del
districte per a aquestes obres és
de tres milions i  mig d’euros. 

L’edifici de l’empresa Cris-
talleries Planell és un dels testi-
monis de l’emergència industrial
de la ciutat durant el primer
tram del segle XX.

La reforma de les
Cristalleries Planell,
al novembre

La Festa Major de les Corts va
posar abans-d’ahir el seu punt fi-
nal a deu dies intensos de cele-
bracions on tots els veïns i veï-
nes del districte han pogut gau-
dir de més de 200 activitats
que han omplert de vida els ca-
rrers del barri.

Música, circ, teatre, concur-
sos, tradicions, germanor, festa...
han estat els ingredients prin-
cipals d’una Festa Major que ha
tingut les prop de 60 entitats del

districte com a columna verte-
bral. Entre els actes més desta-
cats de la Festa Major d’en-
guany hi ha hagut el Correfoc
Unitari del passat dia quatre
d’octubre,  que celebrava la seva
onzena edició i que va comptar
amb la participació de totes les
colles de foc i percussió del ba-
rri, i la diada castellera, que va
comptar amb una gran actuació
de les tres colles participants: els
Minyons de Terrassa, els Sagals
d’Osona i els Castellers de Bar-
celona. 

A la jornada castellera hi va
assistir, en el marc de la cele-
bració del 30è aniversari de l’a-

germanament entre Barcelona i
la ciutat alemanya de Colònia,
l’actual alcalde d’aquesta locali-
tat, Jürgen Roters.

RECITAL DE MARC SALA
L’encarregat de cloure la Festa
Major va ser el tenor Marc Sala
en el concert de final de festa que
va tenir lloc abans-d’ahir a les set
de la tarda a l’auditori AXA. 

Sala va oferir un recital líric
format per òpera, àries i cançó
catalana i va interpretar com-
posicions com Stornello, La
donna è mobile –totes dues de
Verdi– i el Romanç de Santa
Llúcia, entre altres. 

Redacció
LES CORTS

Les Corts
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EIX COMERCIAL SANTS-LES CORTS
www.eixsantslescorts.com

Eix Comercial Sants-Les Corts - Butlletí nº 028

Amb el 
suport de

Segueix-nos a la web de l’Eix
www.eixsantslescorts.com

Qui porta el dia a dia a l’Eix Sants-Les Corts
L’Eix comercial Sants-Les Corts es va crear ja fa deu anys, fruit de la unió de les diferents 

associacions de la nostra zona als carrers Galileu, Joan Güell i Vallespir. Creiem important
que els veïns i les veïnes del nostre àmbit d’actuació ens coneguin i, per això, aprofitem

aquest mitjà per mostrar la tasca que realitza la persona que porta el dia a dia de la 
nostra associació. Aquesta persona és la Pilar Gimeno.

Pilar, què ens pots explicar dels deu anys de l’Eix Comercial Sants-Les Corts?
D’aquests deu anys penso que han estat molt positius i enriquidors, tant personalment
com per la tasca que s’ha portat a terme. Des de la unió dels tres ca-
rrers (Vallespir, Joan Güell i Galileu) fins ara, l’Eix Comercial ha tingut
una evolució constant, sempre al costat del comerç de proximitat.

Quina és la teva tasca com a dinamitzadora del nostre Eix Co-
mercial?
Les meves tasques, en plural, comencen pel seguiment del dia a
dia de l’associació, el que significa gestionar les subvencions (ges-
tionar-les i justificar-les), portar la comptabilitat, organitzar les
Mostres de comerç al carrer així com la resta d’activitats que l'Eix
realitzarà al llarg de l’any.  També m’encarrego de mantenir el con-
tacte amb les diferents administracions públiques i atendre les
reunions que calguin, i també trobades amb altres entitats com
pot ser la Fundació Barcelona Comerç. 

A Barcelona hi ha disset eixos comercials que compten amb se-
cretàries i secretaris dinamitzadors i també ens reunim periòdicament per posar en
comú els projectes, ja en un àmbit de ciutat.

Però no tot són tasques més o menys administratives, veritat? Deus ser una de les
persones que més temps passa caminant pels nostres carrers...
I tant! Una de les meves ocupacions principals és el contacte continuat, directe i proper
amb els associats, els proveïdors i els col·laboradors. El seguiment dels associats actuals
(dos-cents) i la captació de nous, ocupa una part important del meu dia a dia. 

Per celebrar els deu anys de l’Eix hi ha preparades tot un seguit d’activitats. Avan-
ça’ns una mica què es prepara...
Encara hi ha temes per concretar, però en principi algunes de les activitats les farem
coincidir amb l’encesa dels llums de Nadal, com una promoció comercial. També farem
una ruta de tapes pels carrers de l’Eix, ampliarem les activitats de Nadal que ja fem, com
el Cagatió o la carpa de Reis, fent-les encara més lluïdes. 

Cap al febrer farem una promoció comercial força important i cap a primavera, una
mena de “fora stocks” amb activitats lúdiques pels nens. Aquestes accions són el prin-

cipi d’una nova etapa en la qual volem promocionar molt més el co-
merç que tindrà continuïtat en el temps i desitgem que marquin un
abans i un després.

A més, tenim l’ampliació de l’Eix, afegint els trams dels carrers
Joan Güell i Galileu des de la Travessera de Les Corts fins al carrer
Europa. Aquesta ampliació significa més avantatges pels comerços
i negocis associats, ja que contra més siguem, millor podrem tre-
ballar pel comerç de proximitat.

Com creus que la gent reaccionarà amb aquestes propostes?
Esperem que favorablement. De fet, la gent ja ens coneix i el que
sempre busquem és crear sinergies entre el barri i les botigues.

Explica’ns com veus el futur de l’Eix Sants-Les Corts...
Sincerament, el veig amb optimisme, sempre i quan el comerç de pro-

ximitat entengui que tots junts podem crear una zona comercial potent. Sempre dic
que la unió fa la força alhora de reivindicar el comerç de barri davant les administracions
i de tots els estaments. Junts i units sempre sortirem guanyant.

Què és el més gratificant de la teva tasca a l’associació?
El tracte humà, sens dubte. Hi ha persones molt maques, amb les quals començo a par-
lar per feina i acabem tenint un tracte proper. Inclús amb algunes hem acabat creant
una amistat personal. 

Un dissabte especial
La Mostra de comerç al carrer Joan Güell, tot un èxit

Dissabte 4 d’octubre vam celebrar
la ja tradicional Mostra de comerç
al carrer Joan Güell.

Ens va acompanyar el sol i el
bon temps típic del principi de la
tardor i el carrer es va omplir de
persones disposades a gaudir de
més d’un centenar de carpes,
com es pot comprovar a les foto-
grafies. Com sempre, l’escenari va
ser un dels eixos principals, amb
actuacions per a grans i petits, de-
mostrant que som un barri que
balla el que sigui i que tenim una
bona fornada de nous artistes dis-
posats a menjar-se els escenaris... 

La zona infantil, amb atrac-
cions inflables i diversos tallers
dedicats als més petits, va estar
molt transitada per pares i fills al
matí i a la tarda. 

Tant els comerciants com els
veïns i veïnes del barri vam gaudir
d’un dissabte especial, lúdic i pro-
fitós per tothom.
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La missió de la vida de Ma. Lluïsa Gómez és ajudar
a les persones i transmetre que “estem en un
canvi energètic molt gran a la Terra i la huma-
nitat haurà de canviar sí o sí”. Fa un temps, la Ma.
Lluïsa desenvolupava els seus potencials de forma
anònima fins que els àngels, els seus guies “em
van enviar aquí -ens explica- perquè em van dir
‘has de fer feina, posar-te al carrer’”, i la van
guiar fins al barri, al carrer Galileu, 257, una mica
per sota de Travessera de Les Corts.

Energia Positiva Original és, com ens explica la
seva propietària, un espai“molt especial: una part
és botiga, amb llibres de creixement personal,
objectes per regalar que tenen un sentit i uns
missatges especials que transmeto a la gent que
els compra pels seus éssers estimats i després hi
ha l'acollidora saleta de consultes per ajudar a
tothom a trobar respostes honestes i solucions

efectives als  problemes, transmetent energia i
missatges dels àngels que sempre ens acom-
panyen a tots”.

A Energia Positiva Original: “posem en marxa
els tallers de creixement personal assequibles
per a tothom. Ara, els dilluns mati i tarda, ofe-
rim un Taller Solidari Gratuït per recuperar l'au-
toestima que tant necessitem tots. Els  àngels
m'han donat aquesta tasca tan emotiva i tan
important, per rescatar de la crisi a qui neces-
sita trobar una llum d'esperança, una espurna
de vida a la qual agafar-se perquè entre tots
podem tirar endavant. I un dels missatges més
importants que s’ha de fer arribar als cors és
que aprenguem a ser lliures, començant des de
dintre nostre, practicant el fet de compartir, la
veritable solidaritat,  compassió, respecte i es-
timació entre tots els éssers de la Terra”.

Fil-Oh!-Mena és un racó per a totes les aficionades
al patchwork, el ganxet i la mitja, al carrer Joan
Güell, 44, cantonada Rosés. L’Agata Martín i la Da-
niela Reis són les seves impulsores. Es van conèixer
a Facebook, a un grup d’amigurumi, una tècnica
d’origen japonès que consisteix a teixir petits ni-
nots amb croxet, “però el que ens va unir és el
kimo-kap, un grup de costureres que fem go-
rrets per nens amb càncer, per protegir-los del
sol a l’estiu”, ens explica la Daniela Reis.

I així, entre teles i fils, van decidir tirar endavant
Fil-Oh!-Mena, a on l’Àgata Martín s’encarrega dels fils
i la Daniela Reis de les teles. Aquestes dones vénen
de camps tan dispars com l’economia i la psicologia,
“però un dia et poses a pensar i et dius que vols
una altra cosa, i et dediques al que de veritat t’a-
passiona”, diu l’Àgata. La Daniela va aprendre de la

seva àvia els secrets de les labors. L’Àgata, al contrari,
és autodidacta. Ara han trobat el moment de donar
forma al seu somni: “com aquell l’anunci que deia
bravo per aquell que va deixar tot i va muntar un
xiringuito a la platja”, afegeix Àgata. 

Hi ha un interès creixent en l’amigurumi: “puc
assegurar que hi ha molta gent que els fa i els
ven –explica l’Àgata– per això nosaltres hem
portat una marca molt assequible”, per què a
qui ho faci li quedi més marge si ven els ninos.

“Sempre estem obertes a investigar noves
tècniques, i el millor és que estem creant peces
contínuament”, diu la Daniela. Per això, abans d’i-
naugurar, ja es troben la botiga plena.

Amigurumi, patchwork, trapillo, mitja... les
amants dels treballs manuals del barri ja tenen un
punt de trobada a on explorar la seva creativitat.

Àgata Martín i Daniela Reis, creadores de Fil-Oh!-Mena

“El millor és que estem creant contínuament”

L’Agata Martín i els amigurimis i la Daniela Reis amb un coixí de patchwork.

Ma. Lluïsa Gómez, comunicadora a Energia Positiva Original

“La humanitat ha de canviar sí o sí”

Ma. Lluïsa Gómez al costat dels objectes especials plens d’energia positiva.
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L’’Obert al futur’ ja és aquí
FORMACIÓ4El programa Obert al futur,
impulsat per l’Ajuntament a través de
Barcelona Activa i que compta amb la
col·laboració del Districte, va arrencar el
passat dimarts dia 7 d’octubre amb un to-
tal de 24 càpsules i tallers formatius gra-
tuïts de 3 hores de durada, que responen
a les necessitats dels professionals del co-
merç. 

Els horaris de les classes s’adapten als
dels comerciants i es desenvolupen a
l’equipament municipal del carrer Dolors
Masferrer i Bosch, 29-31. Les competèn-
cies que es volen millorar amb els tallers
abasten coneixements de màrqueting, de
fidelització dels clients i d’aplicació de les
noves tecnologies en el petit comerç. En
els quatre itineraris amb els quals es di-

videix el programa hi destaquen noves ac-
tivitats respecte al de l’any passat, la
qual cosa ha permès que enguany l’Obert
al futur sigui més complert. Algunes d’e-
lles són ‘Guanya la crisi: innova en el teu
negoci!’; ‘Màrqueting en el punt de ven-
da’; ‘Cross channel: unim les nostres bo-
tigues i les noves tecnologies’, que formen
part de l’Itinerari 1; ‘La gestió del marge,
el secret del benefici. Gestió de costos ex-
terns’, de l’Itinerari 2; ‘El mobile màr-
queting i la Web 3.0 per aconseguir nous
clients i fidelitzar-los’; ‘Aprèn a utilitzar
Facebook i Twitter’ i ‘Connecta el teu co-
merç a la Xarxa amb Google. Fes que la
clientela et localitzi’, de l’Itinerari 3. Tot
plegat, una bona oportunitat per a la in-
novació en el món del petit comerç. 

Conciliar la vida familiar 
i laboral quan és més difícil 

PROGRAMA4Amb l’inici del
curs escolar s’ha reprès el pro-
grama Temps per tu, fortament
implantat al districte, que fo-
menta la conciliació de la vida la-
boral, familiar i personal de les
famílies amb infants amb dis-
capacitat.

El programa, impulsat pel
Programa de Temps i Qualitat
de Vida, l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat de
l’Ajuntament i el Districte, per-
met als integrants de famílies
amb infants amb discapacitat

disposar de temps personal,
mentre els infants participen
amb altres nens i nenes en acti-
vitats lúdiques de qualitat, ade-
quades a les seves necessitats. 

Els llocs per dur a terme el
Temps per Tu són l’Espai Fa-
miliar i Centre Obert Les Corts
i la Ludoteca Guitard. En el cas
de l’Espai Familiar i Centre
Obert Les Corts es va posar en
marxa el passat quatre d’octubre
i té lloc cada 15 dies, mentre que
en el cas de la Ludoteca Guitard
va ser el 27 de setembre.

Facilitar l’accés al món laboral
dels joves aprofitant l’augment
de contractació de personal de
temporada. Aquest és l’objectiu
de la campanya Treballar a
l’hivern, de la qual està en mar-
xa una nova edició des del pas-
sat 18 de setembre i fins al prò-
xim 30 d’octubre. 

La campanya, que s’articula
a través dels Punts d’Informació
Juvenil i té la col·laboració de
Barcelona Activa i el Consell
Comarcal del Barcelonès, ofereix
més de 50 activitats gratuïtes
amb inscripció prèvia amb l’ob-
jectiu de lluitar contra l’atur,
un dels grans objectius de  la re-
gidoria d’Adolescència i Joven-
tut.  La campanya forma part de
l’ actuació transversal i de llar-
ga durada que porta a terme la
regidoria en el marc del Progra-
ma Barcelona Treball Joves, que

ofereix activitats als Punts d’In-
formació Juvenil i posa a l’abast
dels joves que busquen feina
un coaching laboral i assesso-
rament en drets i deures laborals
i en emprenedoria, entre d’altres.

COMERÇ SOSTENIBLE
Entre les activitats que es des-
envoluparan durant la cam-
panya Treballar a l’hivern, el

pròxim 23 d’octubre se cele-
brarà la taula rodona Coneix el
comerç sostenible. A l’acte, a cà-
rrec de les botigues Olokuti i
CoShop, s’explicarà la situació
actual del sector del comerç
sostenible i es presentaran pro-
jectes interessants per a joves
dissenyadors i artesans que es
vulguin endinsar en aquest sec-
tor comercial.

La campanya és una oportunitat per als joves. Foto: Barcelona Activa

Arriba una nova edició de la
campanya ‘Treballar a l’hivern’

Redacció
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Música | Comença el cicle ‘Les Veus del Montestir’ 
El pròxim 23 d’octubre arrenca la segona edició del Cicle Líric ‘Les Veus
del Monestir’, que sota la direcció de Ricard Estrada busca continuar el

camí iniciat ara fa un any. La primera actuació serà el concert ‘De la 
cançó a l’òpera’, a càrrec d’Eduard Moreno, baríton, i Montse Pujol, piano.
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Barcelona aposta pel benestar i
la convivència respectuosa dels
animals de companyia. El ple-
nari del Consell Municipal ha
aprovat la nova Ordenança Mu-
nicipal de Protecció, Tinença i
Venda d’Animals amb l’objectiu
de ser una capital de referència
en les polítiques de benestar
animal.

La nova ordenança, que ja ha
entrat en vigor, substitueix la del
2003 i suposa una actualització
i una posada al dia de la norma.
Entre els canvis més destacats es
troba l’obligació de portar el
gos lligat a la via pública, excepte
en els espais degudament auto-
ritzats. Amb aquesta reforma es
vol garantir en tot moment la
convivència i la seguretat dels
animals i la seva bona relació
amb les persones i l’entorn. Pel
que fa a aquesta mesura, es pre-

veu una moratòria de 18 mesos
abans de la seva aplicació, de
manera que en aquest temps es
definiran les noves zones d’es-
barjo reservades als animals
(actualment n’hi ha 103, amb
una superfície total de 30.000

metres quadrats) i s’establiran
els espais compartits en hores
determinades (com a mínim
una per cada barri). Així doncs,
la ciutat guanyarà més llocs on
els animals podran anar deslli-
gats.

Aquesta mesura anirà acom-
panyada de la creació del carnet

de tinença cívica responsable,
una proposta del Col·legi de Ve-
terinaris. El titular d’aquest car-
net podrà tenir el seu gos des-
lligat en els espais compartits i
en les franges horàries que s’a-
cordin.

A més, a partir d’ara estarà
prohibit deixar els animals sols
a casa més de tres dies i en el cas
dels gossos més de 12 hores, i
quan es compri o s’adopti un
animal s’haurà de fer una de-
claració responsable que asse-
guri que no s’ha estat mai san-
cionat per maltractament o
abandonament d’un animal. A
més, per primer cop es reconei-
xen les colònies de gats ferals i,
amb l’objectiu de facilitar-ne la
regulació, es prohibeix la crian-
ça d’animals de companyia en
domicilis particulars, es garan-
teix el dret a l’alimentació dels
animals i es manté la prohibició
de celebrar corrides de toros. 

Pel que fa als circs, es man-
té la prohibició d’utilitzar ani-
mals salvatges en captivitat.

Una ciutat amiga dels animals
» Barcelona aprova una ordenança municipal per millorar la convivència i el benestar dels animals 

» A partir d’ara estarà prohibit portar els gossos deslligats a la via pública, excepte als espais autoritzats

Redacció
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SOCIETAT4 A partir d’ara els
gossos podran viatjar en metro,
com ja passa als Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya i en
altres ciutats europees com ara
Berlín, Brussel·les, Amsterdam
o Ginebra. Però, tot i que es
permetrà que els gossos viatgin
en metro, hi haurà determina-
des restriccions, com que hau-
ran d’anar amb corretja no ex-

tensible i morrió. A més, tam-
bé es limitarà la seva entrada a
l’ocupació de l’espai dels dife-
rents vagons. 

Així doncs, els dies labora-
bles no serà possible pujar al
metro amb un gos a les franges
considerades hores punta, ni
tampoc quan es produeixi al-
gun tipus de celebració multi-
tudinària.

Nous viatgers del metro

El consistori crea
el carnet de tinença 
cívica responsable

d’animals 
de companyia 

Els propietaris que disposin del carnet de tinença cívica responsable podran tenir el seu gos deslligat en els espais compartits i les franges horàries que s’acordin. Foto: Arxiu

Normativa | Es prohibeix la tinença de primats
La nova Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’Animals aprovada per

l’Ajuntament de Barcelona prohibeix la tinença de primats, el seu comerç i la cessió entre particulars.
El motiu pel qual la nova norma fa aquesta prohibició és perquè els primats no són considerats

animals de companyia i per això han de viure en llocs adequats per a la seva supervivència.
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Els divendres al matí és dia de
mercat a les portes del Pedralbes
Centre. Durant un dia a la set-
mana, el centre cortsenc acull pa-
rades amb productes naturals en
el marc del merCAT Ecològic.
Aquesta iniciativa, pionera a la
ciutat, va néixer fa un parell
d’anys de la mà de la directora
del centre comercial, Montserrat
Fenech, i de Salva Santacana, un
venedor d’aliments ecològics. 

Actualment, el merCAT Eco-
lògic acull cinc parades al carrer
de Joan Güell que venen pro-
ductes amb el certificat del Con-
sell Català de la Producció Agrà-
ria Ecològica (CCPAE), des de les
10 del matí fins a les 9 del vespre. 

El CCPAE és l’autoritat que té
com a missió certificar que els
productes agroalimentaris eco-
lògics que es venen a diferents

punts de la geografia catalana
hagin estat produïts i elaborats
seguint les normes de l’agricul-
tura ecològica. A més, el CCPAE
també certifica el procés d’en-
vasat i comercialització. 

Els productes que es poden
trobar al merCAT es caracterit-
zen perquè són naturals, és a dir,
no contenen additius químics, un
aspecte que els fa més benefi-
ciosos per a la salut de les per-
sones, a més de respectar els
animals i el medi ambient durant
la seva elaboració.

D’entre la varietat de pro-
ductes que ofereix el mercat
destaquen els vegetals. Aquests

elements estan cultivats sense
adobs artificials ni pesticides,
una de les grans crítiques que se
sol fer a l’agricultura extensiva
avui dia. Aquests vegetals només
són tractats amb minerals na-
turals o adobs d’origen orgànic. 

Pel que fa als productes ani-
mals que s’ofereixen el merCAT
de Pedralbes, aquests provenen
d’una ramaderia que propor-
ciona unes condicions de vida
dignes al bestiar i als ramats. Un
exemple és l’alimentació de les
bèsties, que està basada en pro-
ductes ecològics i naturals. Per
altra banda, els allotjaments d’a-
quests animals són més grans i
tenen més llum i ventilació, un
aspecte que afavoreix positiva-
ment el seu desenvolupament. 

Al mercat també hi ha lloc
per als productes ecològics trans-
formats, que s’elaboren amb
tècniques sostenibles amb el
medi ambient, aposten per la
qualitat i restringeixen l’ús de la
tecnologia.

Divendres ecològics i sostenibles
» Des de fa dos anys, un cop a la setmana el Pedralbes Centre acull un mercat de productes naturals

» La iniciativa és pionera a la ciutat i compta amb cinc parades que s’instal·len al carrer Joan Güell 

PROMOCIÓ4Aquesta iniciati-
va de comerç ecològic, que va
néixer fa un parell d’anys, ha
tingut una bona acollida per
part dels visitants i ja s’ha con-
vertit en un espai de referència
on molts veïns del districte hi
van per adquirir productes que
molt sovint són difícils de tro-
bar en els establiments tradi-
cionals.

De fet, per tal d’impulsar la
participació dels clients habi-
tuals i visitants del merCAT, el
Pedralbes Centre recompensa
les persones que hi realitzin
cinc compres amb un val de
descompte de 10 euros en les
botigues del centre. Mitjançant
aquesta iniciativa, el centre co-
mercial cortsenc busca fomen-
tar un comerç just, de qualitat,
ecològic i sostenible.

Fidelitzant els clients

El merCAT s’instal·la a les portes del Pedralbes Centre els divendres de 10 del matí a 9 del vespre. Fotos: Ajuntament i Pedralbes Centre

Tot el que s’hi ven
ha estat cultivat 
sense pesticides
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Salut | Un espai sense productes transgènics
El merCAT de Pedralbes Centre ofereix una varietat de productes ecològics 

elaborats amb tècniques sostenibles que defugen de l’ús de la tecnologia durant la
seva producció. En aquest sentit, els productes que ven el mercat no són transgènics,

una pràctica cada cop més posada en entredit per alguns experts en alimentació. 
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Tots els xefs convidats sumen 17 estrelles Michelin. Foto: Ajuntament

Joan Roca i Quique Dacosta
visitaran el Mercat de Mercats

FIRA4L’Associació de comer-
ciants Mirall de Pedralbes va
celebrar una jornada de botigues
al carrer dimecres passat  als ca-
rrers de Manila i Capità Arenas,
que es van omplir de parades
dels comerciants des de les 10 del
matí i fins a les 8 del vespre.

La mostra de comerç va pre-
sentar als veïns i veïnes l’oferta
comercial del barri, amb boti-
gues d’alimentació, de moda i
complementes, de regals i de
decoració, entre altres, que van
estar acompanyades de bon
temps, d’una exposició artísti-
ca –que va romandre accessible
durant tot el dia– i d’un espec-
tacle de dansa clàssica en col·la-
boració amb el Centre de Dansa
de Catalunya. 

Nova mostra de
comerç de Mirall
de Pedralbes

GASTRONOMIA4Aprofitant la
febre per la tapa que s’estén
cada cop més arreu de la ciu-
tat –i del país–, el passat dijous
2 d’octubre es va presentar la
quarta edició de la Tapa Solidà-
ria, una iniciativa on enguany
participaran 85 establiments de
restauració de tota la ciutat. 

L’acte de presentació d’a-
questa iniciativa es va celebrar
al restaurant Tickets del xef Al-
bert Adrià, germà de Ferran
Adrià que, conjuntament, són els
padrins del projecte. Amb la
Tapa Solidària, cadascun dels
restaurants i bars participants
aportaran 50 cèntims per cada
tapa que venguin al Casal dels
Infants, una associació que tre-
balla des de fa més de 30 anys en
projectes de foment de l’educa-
ció entre els nens i les nenes en
risc d’exclusió social.

Arrenca una nova
edició de la Tapa
Solidària

Queden pocs dies perquè la ciu-
tat de Barcelona es converteixi
en l’epicentre dels productes de
mercat català. El cinquè Mercat
de Mercats, que s’instal·larà els
pròxims dies 17 i 19 d’octubre a
l’avinguda de la Catedral, posa-
rà especial èmfasi en la cuina tí-
pica de Catalunya i enguany
comptarà amb la presència dels
prestigiosos xefs Joan Roca i
Quique Dacosta, entre altres
cuiners que també hi assistiran.

Joan Roca, del cèlebre Celler
de Can Roca, està considerat
com un dels millors cuiners del
món. De fet, el seu restaurant va
ser guardonat l’any passat com el
millor del món per la revista
britànica The Restaurant Ma-
gazine.

Dacosta, per la seva banda, és
un cuiner extremeny autodidac-
ta establert a Dénia famós per les
seves creacions que barregen la
cuina mediterrània i castellana
tradicional. Tots els cuiners par-
ticipants –que sumen un total de
17 estrelles Michelin– en la fira
oferiran classes de cuina en di-
recte amb productes de la terra.

Entre tots els xefs participants en
el Mercat de Mercats sumen 17
estrelles Michelin, un dels mà-
xims reconeixements culinaris. 

Per altra banda, la fira  comp-
tarà amb una quarantena de pa-
radistes dels mercats de tota la
ciutat, que traslladaran la seva ac-
tivitat als peus de la Catedral du-
rant els tres dies de celebració de
la mostra.  

Una altra de les novetats d’en-
guany serà la celebració d’un
concurs gastronòmic a la xarxa.
Els participants hauran d’elabo-
rar una recepta i penjar el plat re-
sultant a les xarxes socials, sota el
hashtag #lareceptadelMDM.

Redacció
LES CORTS

Comerç



14 octubre 2014

Esports
| 20

línialescorts.cat

La 103a edició del CSIO Barce-
lona va finalitzar diumenge pas-
sat amb la victòria de Wout-Jan
van der Schans, un genet holan-
dès a lloms del cavall Capedown,
en el tradicional certamen bar-
celoní que acull el Reial Club
Polo. L’alemany Daniel Deus-
ser –amb el cavall Pironella– i
Eduardo Álvarez –amb Rocke-
feller de Pleville Bois Margot–
van finalitzar segon i tercer, res-
pectivament. 

En el marc del CSIO Barce-
lona també es va celebrar la Fu-
rusiyya FEI Nations Cup, la com-
petició d’hípica per equips més
important del món. En aquest cas
el taronja va tornar a triomfar i
l’equip holandès –format per
Jeroen Dubbeldam, Maikel Van
der Vleuten, Jur Vrieling, Gerco

Schröeder i Rob Ehrens– va en-
dur-se la victòria en completar
una final sense cap error en els
quatre recorreguts amb què
comptava. Per darrere dels ne-
erlandesos es van classificar els
equips canadencs i els suecs. 

El CSIO Barcelona ha cons-
tat de quatre jornades d’hípica
que han tingut com a testimoni

les instal·lacions del Reial Club
Polo. Entre les curiositats que es
van anar produint durant certa-
men destaca un dels obstacles
que van haver de saltar els par-
ticipants: una rèplica de la Casa
Batlló realitzada per l’equip de
fusters del Polo durant sis mesos,
seguint el disseny de l’arquitec-
te i pintor català Julián García. 

L’holandès Van der Schans
guanya el CSIO d’hípica

» L’equip neerlandès s’endú la victòria a la Furusiyya FEI Nations Cup
» El Polo acull la 103a edició d’un dels millors campionats de salts

Barcelona és candidata per
acollir el Mundial d’Atletisme
ESDEVENIMENTS4Barcelona
optarà a organitzar el Mundial
d’Atletisme de 2019. Dimarts, la
Federació Internacional d’Atle-
tisme (IAAF) va confirmar de
manera oficial els noms de les
ciutats candidates, entre les
quals es troben també Doha
(Qatar) i Eugene (Estats Units). 

Aquest gran esdeveniment
esportiu és un dels pocs que
Barcelona encara no ha acollit.
De fet, la ciutat ja va presentar
candidatura per al Mundial de

2013, però va perdre l’elecció da-
vant la capital russa, Moscou. 

A partir de demà una co-
missió d’avaluació de la IAAF vi-
sitarà la capital catalana per
comprovar de primera mà l’es-
tat de les instal·lacions i les pro-
postes de la candidatura barce-
lonina. Barcelona serà la primera
ciutat que visiti la comissió d’a-
valuació i seguiment; després
serà el torn d’Eugene –26 i 27
d’octubre– i per últim Doha –30
i 31 d’octubre–.

Redacció
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L’Estadi Lluís Companys, el centre dels Jocs Olímpics del 92. Foto: Arxiu

Atletisme | Triomf en categoria femenina al Correbarri
L’atleta cortsenca Jessica Bonet va endur-se el triomf en la categoria femenina del Correbarri

2014, disputat abans-d’ahir a la ciutat. Tot i aquest meritori triomf –Bonet va creuar la línia de
meta amb un temps de 40 minuts i 41 segons–, el districte de les Corts ha finalitzat en desena i
última posició de la cursa, que per tercer any consecutiu ha anat a parar a mans de Sant Martí. 

Van des Schans va imposar-se a lloms de Capedown. Foto: Arxiu
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AGENDA MENSUAL
DIMARTS 14 D’OCTUBRE
19:30 Primera sessió del cinefòrum amb la pel·lí-

cula Farinelli, il castrato, a càrrec del Centre
cívic Riera Blanca i que narra la història d’a-
quest llegendari personatge històric.

DIMARTS 14 D’OCTUBRE
10:00 Sortida cultural Les Corts a la Guerra Ci-

vil i el franquisme, una activitat que comen-
çarà al carrer de les Cors i que està organit-
zada pel Centre cívic Joan Oliver. 

DIMARTS 28 D’OCTUBRE
18:00Més enllà del dret a l’habitatge és un cicle

de xerrades on es vol obrir un debat sobre
l’habitatge i el model per accedir a un pis al
districte. Acte amb col·laboració amb Co-
munitària, Lloga’m, Sostre Cívic, CoopCarmel
i la PAH. / Centre cívic Riera Blanca.

FINS AL 27 D’OCTUBRE
Matí-Tarda La mirada ardent. Exposició en el

marc del cicle Dones&Co que inclou dibuixos,
fotografies i quadres que volen donar a co-
nèixer el procés del càncer de mama i des-
mitificar-lo. / Centre cívic Can Deu.

FINS AL 31 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Exposició L’art no té edat. Emília Tur-

tos Toquero. Una mostra organitzada al Cen-
tre cívic Riera Blanca de pintura sobre fusta.
/ Centre cívic Riera Blanca.

DIMARTS 21 D’OCTUBRE
17:00 Ioga en família. Sessions de ioga on

participen pares, mares i fills tot practicant
les diferents postures. / Centre cívic Joan Oli-
ver - Pere Quart.

DIMARTS 28 D’OCTUBRE
18:00 La meva amiga castanyera. Una activitat

per escalfar motors de cara a la castanyada
on s’explica la història d’una castanyera que
explica històries del bosc i de la vida. / Cen-
tre cívic Can Deu.

DEL 23 AL 25 D’OCTUBRE
12:00 Concurs Internacional de Veterans (CSIB-

V), categoria B, per a genets i amazones ve-
terans. / Reial Club Polo

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Una estona divertida per passar en fa-
mília on la música marcarà el tempo
de l’activitat. Activitat amb la col·la-
boració de One&Friends. / Centre cívic
Joan Oliver - Pere Quart

Oci en família
a través del Country
Ds. 25 d’octubre a les 11:30

Taula rodona on s’explicarà la situació
actual del sector del comerç sosteni-
ble i es presentaran projectes inte-
ressants per a joves dissenyadors i ar-
tesans. / Punt d’Informació Juvenil de
les Corts. 

Coneix el comerç
sostenible

Dj. 23 d’octubre a les 18:00

En el marc del cicle musical Les Veus del
Monestir de Pedralbes, el pròxim 23
d’octubre tindrà lloc l’espectacle De la
cançó a l’òpera, a càrrec d’Eduard Mo-
reno –com a baríton– i Montse Pu-
jol –al piano-. / Monestir de Pedralbes.

Les Veus del 
Monestir de Pedralbes
Dj. 23 d’octubre a les 19:00

El Club Joventut Les Corts rebrà a
casa el Bàsket Almeda a un quart de
vuit de la tarda. El conjunt cortsenc fe-
mení intentarà tornar a fer un bon pa-
per en aquesta temporada. / Pavelló
de l’Illa. 

Partit de bàsquet
Joventut les Corts-Almeda

Dg. 19 d’octubre a les 19:15
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