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Més de mig milió. Aquest és el
nombre de barcelonins i barce-
lonines que van participar diu-
menge en la ‘consulta’ del 9N,
que a escala catalana va registrar
més de 2,3 milions de partici-
pants i que va deixar –com ja
s’esperava– el Sí-Sí com a clar
vencedor, amb un 80,76% dels
vots.

A la ciutat, amb 149 punts de
votació habilitats, el 9N es va
viure intensament des de pri-
mera hora. Com a la resta del
país, a dos quarts de vuit del
matí els voluntaris –més de
40.000 a tot Catalunya– ja es-
taven als punts de participació
preparats per materialitzar una

jornada que no hauria estat pos-
sible sense ells. Emoció, ale-
gria, il·lusió i esperança van ser
algunes de les paraules que la
majoria d’ells van repetir més in-
tensament al llarg d’un dia que
passarà a la història.

A diferència d’altres indrets
del país, on es va produir algun
incident –com a Girona o a Car-
dedeu–, a Barcelona la jornada
va estar marcada per la norma-
litat i per la imatge de les cues de
gent esperant per poder votar.
En molts casos, les fileres vore-
javen tota l’illa de cases del punt
de votació en qüestió.

Els resultats barcelonins,
força similars als del conjunt del
país, van deixar el Sí-Sí com a
clar vencedor amb el 78,42%
dels vots. Tanmateix, a la ciutat
hi va haver un percentatge lleu-
gerament més elevat de Sí-No

(12,88%) respecte als resultats
del conjunt del país (10,07%). El
No va fregar, en ambdós casos,
el 4,5%.

LA PARTICIPACIÓ, L’ÈXIT
Però més enllà dels resultats, l’è-
xit de la jornada de diumenge va
ser, sens dubte, la participació.
Ni les previsions més optimistes
imaginaven que es pogués arri-
bar al total de 2,3 milions de par-
ticipants en el conjunt del país,
una xifra que ha tornat a de-
mostrar que la societat catalana
vol decidir lliurement el seu fu-
tur polític.

Com a referència –si bé sal-
vant les distàncies–, els 507.454
vots d’aquest 9N a la ciutat gai-
rebé dupliquen els 257.645  que
va registrar la consulta popular
que Barcelona Decideix va or-
ganitzar el 10 d’abril del 2011.

La participació, l’autèntic triomf
» Més de mig milió de barcelonins participen en la ‘consulta’ del 9N, on el Sí-Sí s’imposa amb el 80% dels vots

» La imatge de les llargues cues de veïns i veïnes esperant per poder votar marca la jornada a la ciutat

Arnau Nadeu
BARCELONA

LES CORTS4Les Corts va ser un
dels districtes de Barcelona on
la imatge de les cues de gent per
poder votar va veure’s més. Al
Col·legi Maristes Sants-Les
Corts (carrer del Vallespir, 160),
un dels punts de votació habi-
litats al districte, la filera de gent
va arribar a fer la volta a l’illa de
cases i l’espera per poder votar
va ser, en molts casos, de pràc-
ticament una hora.

A la cua, l’ambient era festiu,
cívic, com totes les mobilitza-
cions que s’han dut a terme a fa-
vor del dret a decidir i de la in-
dependència de Catalunya. Hi
havia moltes famílies amb nens

i molta paciència malgrat la
pluja que va caure en alguns
moments. I molta gent ja por-
tava la butlleta omplerta i ho te-
nia tot a punt per votar en una
jornada que qualificaven d’“his-
tòrica”.

EL 10N, TAMBÉ
Abans-d’ahir les cues es van tor-
nar a repetir a algunes delega-
cions territorials del Govern, on
els ciutadans que diumenge no
van poder participar en la ‘con-
sulta’ poden fer-ho ara durant
15 dies. Un fet que de ben segur
farà créixer encara més la reei-
xida xifra de participació.

Llargues cues al districte
per participar en la jornada

Més de 2,3 milions de catalans van participar en el 9N. Foto: ANC / Galdric Peñarroja
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Atesa l’actual degradació de la po-
lítica en general, amb els partits i
les estructures encarcarades, han
sorgit uns quants moviments que
trenquen l’estatus. A través dels
mitjans de comunicació i de les
xarxes socials han connectat amb
molts ciutadans desencisats amb
els partits polítics i reuneixen
prou adeptes per presentar-se a
les eleccions amb un nou nom,
Podemos/Podem, PAH, Procés
Constituent, etcètera. 

Ara bé, el que està per veure
és quan hagin d’actuar entre els
altres partits, negociar acords de
govern o governar en solitari i
haver de fer-se responsables del
dia a dia d’alguna administració
pública amb els entrebancs que
això comporta. Són figues d’un
altre paner, oi? No és el mateix
sortir per la televisió i anar de
simpàtic i trencador que posar-se
al dia i haver d’enfrontar-se amb
els problemes reals, que és quan
hom ha de tocar de peus a terra.
Això demanda un exercici rigo-
rós sobre què es pot fer, amb
quins mitjans, com i quan. 

És aleshores quan vénen les
crítiques, perquè governar és re-
bre els clatellots dels de l’oposi-
ció. És bo que sorgeixin aquests
moviments i nous partits polí-
tics? Sembla, en principi, que sí.
Si es tracta de servir per regene-
rar la política, si serveix perquè
els partits polítics “de sempre”
s’adonin que cal canviar el sis-
tema, que cal acostar-se als ciu-
tadans i no restar tancats a les
seves seus pensant que cada qua-
tre anys rebran un xec en blanc
per fer i desfer el que vulguin.
Més que una imatge simpàtica,
cal una ideologia i una estructura
política i social modernes.

4Nova política
per Jordi Lleal

#SeguirTreballant#IndultEncobert #UnitsEndavant

4La reflexió ‘elèctrica’ d’Iglesias
per Andreu Grimalt

De vegades hom pot arribar a
pensar que la millor definició de
la política catalana és la d’un
trencaclosques mortificador.
De tota manera, sembla que úl-
timament s’ha tornat a imposar
el seny i la unitat d’acció avan-
ça, encara que el més important
és que, tots plegats, ens hem de
conscienciar que la mobilitza-
ció ha de ser permanent si vo-
lem assolir les nostres fites
amb dignitat. Era bàsic que el
procés participatiu del nou 9N
fos un èxit, que milers de ciu-
tadans es mullessin a favor de
Catalunya; però un cop passa-
da aquesta data hem de segu-
ir bategant per tal d’exigir que
res no s’aturi. 

A hores d’ara és imprescin-
dible que els polítics catalans es-
tiguin a l’altura del moment
històric i que el poble català
mantingui viva la flama, l’espe-
rit de la mobilització permanent.
Això és essencial perquè la su-
perestructura de l’Estat espanyol
no dorm mai, sempre està a l’a-
guait de tot; sempre està pre-
parada per manipular la cor-
rupció i posar en marxa el ven-
tilador contra la nostra nació ca-
talana. En aquest sentit, el po-
ble i la classe política catalana
han d’estar molt amatents per
acabar de fer net; per netejar per
sempre, amb un detergent molt
potent anomenat transparència

democràtica, totes les xacres
del passat, totes les corrupteles
que actualment actuen com un
nihilisme demolidor en contra
dels legítims anhels d’emanci-
pació nacional de Catalunya. 

No hi ha dubte que vivim en
una campanya permanent d’en-
çà de la sentència de l’Estatut i,
de cap de les maneres, ens po-
dem esgotar. La força i el talent
del poble català ha de fer possi-
ble que la política catalana es-
devingui un instrument útil per
transformar la realitat i arribar,
al més aviat possible, a un esta-
di de llibertat nacional i justícia
social. Ara no podem fallar: po-
lítics i poble, institucions i so-
cietat civil, hem d’anar tots a
una. No ens podem permetre
més errades. Hem d’aprofitar el
moment, perquè, de cap de les
maneres, podem esperar vint o
trenta anys més a assolir la nos-
tra anhelada llibertat nacional. 

Cal tenir molt present que
l’independentisme català, jun-
tament amb el 15M, han estat un
dels moviments socials de mas-
ses que més persones han mo-
bilitzat. Doncs bé, pel que fa a
casa nostra, pel que fa referèn-
cia al procés d’alliberament na-
cional de Catalunya, no podem
quedar a mitges tintes, no po-
dem quedar amb la feina a mig
fer. Ara i aquí la mobilització ha
de ser permanent i total.

per Josep M. Loste

4No dorm mai

Fa temps llegia la intervenció
de Pablo Iglesias en unes jor-
nades de productors d'energia
fotovoltaica, on suposo que es
varen plantejar els reptes de
futur d'aquest tipus d'energia i
els problemes que estan pa-
tint. El líder de Podemos criti-
cava les actituds dels distints
governs, sempre amb el cap
cot davant les grans elèctri-
ques, aprovant les lleis i nor-
matives que garanteixin el
nefast oligopoli existent. I va
aportar algunes idees amb les
quals estic totalment d'acord,
entre les que hi ha l'estatalitza-
ció de la xarxa de distribució
d'un servei essencial com és
l'electricitat, l'impuls a les en-
ergies renovables o l'elimina-
ció de l'absurd de penalitzar
l'eficiència energètica. 

Però el que avui m'agrada-
ria destacar fa referència al
famós dèficit de tarifa, la supo-
sada diferència entre el que
costa produir l'electricitat a les

empreses i el que realment pa-
guem els consumidors. Un dè-
ficit, per cert, que no prové de
cap auditoria estatal o externa,
sinó del que el Govern del PP
va prometre a les grans elèctri-
ques que ingressarien. Avui
aquest suposat dèficit supera
els 30.000 milions d'euros,
gairebé la meitat del dèficit pú-
blic de l'Estat. 

Per això em quedo amb
una frase de Pablo Iglesias: “El
dèficit de tarifa no existeix, i el
que no existeix no es paga”. No
parlem d'eliminar deutes per-
què sí ni d'atemptar contra la
seguretat jurídica (un tema, el
de la seguretat jurídica, “dis-
crecional”, que dóna per par-
lar-ne un bon parell de dies),
sinó de garantir el benestar de
la població davant els tripijocs
d'uns quants que, amb la com-
plicitat necessària dels diri-
gents de torn –siguin del color
que siguin–, continuen enri-
quint-se a costa de tots.

@joanmena: El PP impugna la democràcia
a Catalunya a mode de persecució, però
treu de la presó delinqüents com Matas.
#femlosfora. #abajoelregimen.

@JoanOliu: Quan algú comprèn que obeir
lleis injustes és contrari a la seva dignitat
d’home, cap tirania pot dominar-lo. Gandhi.
#CatalansReadyToVote.

@marcpeiron: No entenc les crítiques a Luis
Enrique. Està bé que no vulgui canviar l'estil
per dues o tres derrotes. Projecte en con-
strucció. Keep calm!
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@jimyvegga: Desde Andalucía mi apoyo
al derecho a decidir del pueblo catalán,
que acogió a miles de andaluces con los
brazos abiertos. #CatalansReadyToVote.

@cristina_pardo: Cospedal: "Hemos he-
cho todo lo que podíamos contra la cor-
rupción". Sí. El SMS de "Sé fuerte" lo envió
Hootsuite.

@montserumbau: Trobo molt divertit que
els fatxes que van voler destruir les urnes a
Girona el 9N es trobessin amb un equip de
rugby que els va neutralitzar.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Gracias Finlandiaofrece las estrategias
probadas en este país para resolver el
fracaso escolar vigente en el nuestro.
Desde su honradez, humanidad y hu-
mildad, el doctor en pedagogía, Xavier
Melgarejo, nos regala sus amplios co-
nocimientos sobre el sistema educati-
vo más exitoso de toda Europa, el fin-
landés, un sistema que él mismo estu-
dió y se ganó a pulso sin ayuda institu-
cional alguna. Para quien conozca al au-
tor, éste es, y por encima de todo, un es-
píritu bondadoso lleno de lucha, per-
severancia y amor, pero que no se en-
gañe el lector, ya que este pedagogo
práctico exuda crítica, sinceridad y aci-
dez hacia la mediocridad institucional. 

Su lucha contra el cáncer le ha re-
forzado el valor que ya sentía por algo
que continuamente se nos escapa de las
manos: el tiempo. Si las cosas deben re-
solverse y sabemos cómo, ¿a qué espe-
ramos? Si el modelo finlandés resuelve
el fracaso escolar, ¿qué demonios ha-
cemos en nuestro país? Hay que aban-
donar los debates aceitosos y pegajo-
sos –por fuera pero vacíos y teóricos por
dentro– por soluciones prácticas y ple-
namente probadas. Éste es el enfoque
de este libro, un ensayo que todo polí-
tico, docente y progenitor debe leer y
aplicar en la educación de nuestra in-
versión más preciada, la futura. En las
sucesivas páginas del texto fermentan
contenidos que mejorarán radicalmente
nuestro sistema educativo. 

El camino finlandés no resulta com-
plejo ni novedoso. Éste se fundamenta
en maestros y profesores doctos y alta-
mente cualificados que enseñan a sus
alumnos a devenir buenos profesiona-
les y cívicas personas. Para ello, y ya en
primaria, se imprime un dominio bru-
tal y excelso de la comprensión lectora,
base de todo concepto a poseer en la
mente y a plasmar en un escrito o ex-
posición oral. En todo ello la familia se

siente el principal responsable de la edu-
cación de sus hijos y no la escuela. Pa-
dres y madres se comprometen a aten-
der a sus vástagos bajo el esfuerzo en
buenas rutinas de trabajo, descanso y
juegos, más un hogar tranquilo, orde-
nado y ejemplar que todo niño necesi-
ta. El Estado y la administración local
se encarga que todo escolar tenga las
mismas oportunidades bajo una misma
ley consensuada políticamente hace
años. De esta forma, centros educativos,
familias y administración trabajan jun-
tos configurando el sistema educativo
nacional. 

En resumen, podríamos decir que el
modelo educativo finlandés, y las leyes
que lo han hecho posible, incide en tres
ámbitos: el docente, el familiar y el ad-
ministrativo. Los docentes son doctos
expertos que dominan la comprensión
lectora, su especialidad y la didáctica
empática de todo ello con sus alumnos.
Las familias se sienten la parte más im-
portante en la educación de sus hijos de-
dicándoles tiempo, rutinas y amor. La
administración local asegura la equidad
de los alumnos gracias a un amparo le-
gal consensuado políticamente, con
poca burocracia y centros educativos
bien integrados entre su población cir-
cundante.  

Al final Melgarejo nos dice que todo
esto se lo debemos a Finlandia, y así ti-
tula su libro, Gracias Finlandia, pero re-
almente deberíamos decir, Gracias
Xavier. Ahora que nuestra política
mueva ficha y que el modelo educativo
español no se vea sólo bajo leyes que
sólo afectan a una parte del sistema, los
centros, sino que se rija globalmente
como en Finlandia. Por desgracia nu-
estra, LOGSE, LOCE, LOE y LOMCE
sólo legislan las escuelas y no lo demás.
Si Unamuno dijo aquello de que in-
venten ellos, ya va siendo hora que lo
usemos.

4Gracias, Finlandia
por David Rabadà

Jorge Fernández Díaz es troba assetjat
per la vergonya de Melilla i per la “guerra
bruta” en els mitjans de comunicació a
Catalunya. El ministre de l’Interior n’és
un dels principals responsables d’a-
quests afers des de fa temps i cada vegada
més. Un altre que hauria de dimitir.

El titular d'Interior fa proclames de
catolicisme. Molts catòlics no compar-
teixen la seva manera d’entendre el ca-
tolicisme, ni les seves pressions al Vati-
cà per interferir en el nomenament de
bisbes, ni les seves devocions pietoses.
Pietat i justícia inexistents en el tracte do-
nat als subsaharians immigrants i pobres
que intenten sobreviure a través de Me-
lilla. Potser es dóna a aquestes persones
una benvinguda denigrant perquè es
considera que no tenen la dignitat de ser
constitucionalment espanyols i perquè
es tracta de complir escrupolosament la
llei que “nos hemos dado entre todos”.
Tant és així que el catòlic Fernández Díaz
no cau en la temptació de convidar al
papa Francesc perquè visiti Melilla i vegi
rostres desesperats i fronteres aixecades
amb tanques altes i terribles. Fernández
Díaz no vol que a l’Espanya catòlica se
senti el crit de “vergonya, vergonya”
que va sortir dels llavis, del cor i del cap
de Francesc quan fa un any va visitar
Lampedusa.

Fernández Díaz és ara acusat direc-
tament amb el seu nom i els seus co-
gnoms per Ernesto Ekaizer de practicar

la “guerra bruta” en els mitjans de co-
municació. El molt ben informat i valent
periodista d’afers polítics i econòmics
acusa el ministre i el seu director ope-
ratiu, Eugenio Pino, de “fabricar, distri-
buir i disseminar escombraries (infor-
mació falsa) per dinamitar i criminalit-
zar el procés sobiranista català”. Un
procés democràtic i pacífic. "Fernández
Díaz ha donat instruccions per fabricar
escombraries", assegura Ekaizer sense
tremolar-li la mà.

El Ministeri calla. Però hi ha algú a
Barcelona que podria exercir de perio-
dista i explicar la manera d’actuar del mi-
nistre i com són les entranyes fosques
d’Interior. És Albert Gimeno. Ell va dei-
xar La Vanguardia per convertir-se du-
rant dos anys en director de l’Oficina de
Comunicació i Relacions Institucionals
del Ministeri d’Interior. Va abandonar
aquest càrrec el passat 10 de gener for-
çat per l’escàndol que hi va haver quan
es va divulgar una actuació de la Guàr-
dia Civil al País Basc contra un grup d’ad-
vocats d’ETA abans que aquesta opera-
ció policial és realitzes. Pocs dies després,
el 4 de febrer, La Vanguardia acollia Gi-
meno i l’anomenava adjunt al director
Màrius Carol. Les actuacions vergony-
ants a Melilla i la guerra bruta en l’àm-
bit informatiu no corresponen a l’espe-
rit de l’Evangeli ni compten amb l’aval de
la doctrina catòlica encara que Jorge Fer-
nández Díaz es proclami catòlic.

4El catòlic Fernández Díaz
per Oriol Domingo
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Jaume Collboni
Candidat del PSC a l’alcaldia de Barcelona

“Hi ha una part de la ciutat que està
començant a sentir que ja no és Barcelona”

Per què Jaume Collboni serà mi-
llor candidat a l’alcaldia de Bar-
celona que els companys que li
van disputar les primàries?
Si sóc millor candidat o no ho hau-
ran de decidir tots els barcelonins,
perquè la prova definitiva seran
les eleccions municipals del maig
de l’any que ve. Dit això, crec que
en el procés de primàries la gent
va entendre molt bé el missatge
que vaig llançar i la meva aposta
sincera, honesta i a fons per la ciu-
tat. Em vaig arriscar i va sortir bé. 

La persona que li va disputar les
primàries fins al final, Carmen
Andrés, ara forma part del seu
equip. Ha guanyat múscul popu-
lar amb aquesta incorporació?
La Carmen ens aporta una visió
molt important de la ciutat: la de
la Barcelona popular, la dels barris,
connectada als problemes quoti-
dians, sobretot dels sectors que
estan patint més la crisi.

Aquesta visió no la tenia vostè?
Sí, també. I així crec que ho reflec-

teixen els resultats de les primà-
ries. Vaig guanyar a barris molt di-
ferents: des de Sarrià fins a Sant
Martí, des de les Corts fins a Sants.
Vaig obtenir un vot molt transver-
sal. Fins i tot em va sorprendre po-
sitivament a mi. 

S’autodefineix com un activista.
Creu que la gent el veu així?
No ho sé, si m’hi veu o no, però és
així. Jo entenc que el fet d’estar vin-
culat amb un partit condiciona la
visió que els ciutadans tenen de tu,
però afortunadament això està
canviant molt ràpidament. La meva
pretensió no és, en cap cas, ser un
professional de la política.

Parlant del seu projecte de ciutat,
vostè sempre diu que treballa
per a la Barcelona real. N’hi ha
una d’irreal?
Sí, i tant!

Quina?
La dels rànquings. Aquesta Barce-
lona que se’ns ven com a idíl·lica.
La dels grans números, la que viu
dels mercats internacionals. Però
hi ha una altra Barcelona: la de la
major part dels veïns de la ciutat.
Aquests són, de fet, els grans dam-
nificats i els grans oblidats d’un

Ajuntament que té les competèn-
cies i els recursos –perquè ha tin-
gut superàvits– per fer la vida més
fàcil a la seva gent, però no ho fa.

Actualment, el gran debat d’a-
questa Barcelona real de la qual
parla és el turisme. Creu que la
ciutat ha arribat al seu límit?
El cas del turisme és un dels ex-
emples més clars d’aquesta doble
Barcelona. La que diu que tenim
7,4 milions de turistes, que això re-
presenta més del 10% del PIB de
la ciutat i que tot plegat genera

més de 100.000 llocs de treball,
però que paga un preu pel que fa
a la convivència i a l’ocupació de
l’espai públic que a molta gent no
li compensa. El cost de la indústria
del turisme l’estan pagant aquells
que no en treuen beneficis: la Bar-
celona real, en definitiva.

Què proposa el PSC per fer front a
aquesta problemàtica?
En primer lloc, una cosa molt sen-
zilla i concreta: que el 100% de la
recaptació de la taxa turística es
quedi a la ciutat. En aquests mo-
ments, el 70% d’aquesta recapta-
ció va destinada a la promoció
turística. Nosaltres creiem que això
no pot ser. La ciutat ha de tenir els
recursos que genera el turisme per
compensar els barris que més en
pateixen les conseqüències. Jo de-
fenso la indústria del turisme, però
crec que hem de trobar els meca-
nismes per repartir els beneficis
que genera.

L’Ajuntament ja ha congelat els
pisos turístics. Què hauria fet
vostè en aquest cas concret?
Quan hauria arribat al despatx de
l’alcaldia, hauria obert el calaix i
m’hauria llegit un pla estratègic
que hi havia consensuat des del
passat mandat amb tots els actors
de la societat i on ja es recoma-
nava canviar la regulació dels
pisos turístics. Concretament, ja es
deia que s’havia de limitar el nom-
bre d’aquests habitatges en fun-
ció de la densitat de cada zona.
També es deia que s’havia de fer
un pla específic per combatre els

pisos il·legals i que s’havia d’anar
cap a la concentració dels legals
en edificis sencers. Moltes de les
solucions que ara es venen com a
grans novetats ja estaven escrites.

Per què no es van aplicar en el seu
moment, doncs?
Això li hauria de preguntar al se-
nyor alcalde.

I l’alcalde d’abans perquè no ho
va fer?
L’alcalde d’abans va diagnosticar
el que estava passant. 

No va tenir temps, m’està dient?
Va preveure que això podia passar.
No em sentirà mai exculpant l’an-
terior alcalde de tots els problemes
i donant totes les culpes al d’ara.
Evidentment, nosaltres vam go-
vernar durant trenta anys i també
vam fer coses malament, però en
aquest cas concret no. Vam pre-
veure el que podia passar i vam co-
mençar a planificar les mesures a
prendre. Però el govern actual n’ha
fet cas omís.

Deixant de banda el turisme,
vostè demana que es rebaixi el
preu del transport públic...
Sí, perquè crec que és un dels drets

Text: Arnau Nadeu
Fotografia: Pamela Martínez

“Suggereixo al
senyor alcalde que
visiti més els barris,
perquè ho fa poc”
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bàsics d’una ciutat gran com Bar-
celona: facilitar la mobilitat i que
sigui assequible. I, en canvi, el preu
de la T-10 ha augmentat un 23%
en només 3 anys. 

TMB té un deute acumulat molt
important...
És cert, però no pot ser que això
vagi sempre a costa del preu de la
T-10 o dels altres títols. El transport
públic és un element cabdal per a
la ciutat.

Vostè l’utilitza?
Sí.

Què li sembla la nova xarxa de
bus ortogonal?
Jo faig servir més el metro i el bi-
cing. Però la nova xarxa de bus or-
togonal, que era un projecte que
ja venia del nostre govern, està
molt bé si no s’utilitza com a ex-
cusa per suprimir altres línies que
continuen tenint sentit o els busos
de barri els caps de setmana.

Joaquim Forn diu que han “ra-
cionalitzat” el servei de bus...
Sobre el paper sí, però la realitat
em diu una altra cosa. Es tracta de
millorar, no d’empitjorar. Crec que
alguns detalls de la implementació
del projecte s’han de replantejar.

En tot cas, això no és la Barce-
lona real?
No si no es fa pensant, precisa-
ment, en la Barcelona real. No si es
fan reformes de laboratori sense

participació. Aquest govern té un
problema que és constant: disse-
nya molt les coses des de la casa
gran sense escoltar gaire els Dis-
trictes. És un Ajuntament molt
centralista i això té efectes greus en
el dia a dia dels barcelonins. 

L’alcalde Trias diu que fa políti-
ques més socials que les que
s’han fet durant els últims trenta
anys...
No sé què pensar... 

...
Si les desigualtats a la ciutat han
augmentat un 12% en només un
any, vol dir que alguna cosa greu
està passant. Suggereixo al senyor
alcalde que visiti més els barris,
perquè ho fa poc. Sobretot els del
Besòs. I ja no dic Ciutat Meridiana,
que segurament és el paradigma
d’una part de la ciutat que, no és
que senti que Barcelona li ha girat
l’esquena, sinó que està comen-
çant a sentir que ja no és Barce-
lona. Hi ha un problema social
molt greu i una desconnexió de
l’Ajuntament amb una part im-
portant de la ciutat. S’han deixat
de fer moltes polítiques preventi-
ves mentre, en canvi, es fa de banc
bo de la Generalitat.

Precisament aquesta crítica ja li
feien anys enrere altres partits al
govern d’Hereu...
Sí, però les xifres no tenen res a
veure. En un flux entre administra-
cions, que hi hagi un petit percen-

tatge d’impagaments es pot enten-
dre. Però ara estem parlant de més
de 200 milions d’euros. I s’estan fent
inversions fonamentals per a la ciu-
tat a compte de l’Ajuntament sense
reconèixer el deute. Fins i tot l’Ajun-
tament està comprant edificis a la
Generalitat que prèviament els hi
havia cedit el mateix consistori. Una
ficció comptable que provoca que

els barcelonins paguem dues i tres
vegades molts serveis. Altres ajun-
taments han portat el deute de la
Generalitat als tribunals. Nosaltres
ni tan sols el reclamem.

Vostè diu que cal una renovació a
l’Ajuntament. Un partit com el
seu, que l’ha governat tants anys,
pot representar aquest aire fresc?
Absolutament. Nosaltres hem estat
els impulsors d’aquesta Barcelona
de la qual ara n’estem tots tan or-
gullosos. Com tot a la vida, aquell
projecte es va esgotar. Però el pro-
blema és que no s’ha substituït per
un altre: s’ha substituït un projecte
per una inèrcia. I què passa quan es

fa això? Doncs el que està passant
amb el turisme, amb els comerços...
Si tu no fas la ciutat, te la fan. I en
aquests moments qui està fent la
ciutat són els interessos econòmics
i el projecte nacional del president
Mas, molt respectable però que no
és el de Barcelona. La ciutat ha de
tenir projecte propi i aquest, ara,
també ha de ser renovador.

El seu projecte ho és? Sense
anar més lluny, el seu consell as-
sessor està presidit per l’exal-
calde Hereu...
El meu projecte té vocació de resol-
dre problemes i, en aquest sentit, ja
és renovador. Però els socialistes no
tenim la vocació de ser els més re-
novadors. El que volem és confec-
cionar un projecte i poder-lo aplicar.
I que això tingui efectes reals en la
vida quotidiana de la gent.

Sigui com sigui, no creu que pot
ser més atractiu el projecte d’al-
tres partits que no han governat
mai o que comencen de zero,
com Guanyem Barcelona?
No ho sé, ja es veurà a les elec-
cions. Concretament, els partits
que estan naixent a la nostra es-
querra me’ls prenc com un estí-
mul, però els demano que tinguin
vocació de govern. És a dir, que no
es quedin només en el testimo-

niatge. Que tinguin vocació de
canviar les coses i, per tant, de go-
vernar. I governar també vol dir
administrar les contradiccions que
això implica, que no és gens fàcil.
Dit això, ho segueixo amb molt in-
terès perquè penso que cal articu-
lar una majoria de progrés que
pugui governar la ciutat.

Miquel Iceta va obrir la porta a
una sociovergència a escala na-
cional. Vostè estaria disposat a
governar amb Xavier Trias des-
prés de les eleccions?
No. Jo espero liderar un projecte

per a la ciutat i desitjo que aquest
sigui de progrés, com el que havia
governat Barcelona durant trenta
anys. Amb quina fórmula? No ho
sé, ja ho veurem. Ara per ara està
tot molt obert. Ja veurem com s’a-
caba configurant la correlació de
forces. Però jo mantinc el que vaig
dir a les primàries: la meva idea és
liderar una alternativa de progrés i
en aquesta equació no hi entra CiU.

Hi entra Guanyem Barcelona?
És clar, en principi molt més que
CiU. Ara bé, dit això primer vull co-
nèixer el seu programa. De mo-
ment, aquestes forces emergents
tenen una diagnosi, una imatge.
Però crec que tots plegats hem de
fer un esforç per traslladar tot això
en un programa perquè, al cap i a
la fi, una coalició de govern s’ha de
fer sobre la base d’un programa.
Però, a priori, el que és lògic pen-
sar és que sempre tens més coses
en comú amb els partits de l’es-
querra que no pas amb la resta.
Però bé, ja ho veurem.

Parlant de Miquel Iceta, recent-
ment va comparar unes hipotè-
tiques eleccions plebiscitàries
catalanes amb l’Alemanya nazi.
Què en pensa?
Que és un error. No es poden fer
comparacions d’aquest tipus. Jo
sempre dic que el feixisme només
s’ha de citar per condemnar-lo. Ell
mateix va reconèixer el seu error i
ho considero una relliscada que va
estar fora de lloc.

Creu que Barcelona podrà ser
algun dia la capital d’un Estat
català?
Si la gent així ho decideix, sí. I crec
que Barcelona també ha d’estar
preparada en aquest sentit. Però
no esperem que això passi, no ho
supeditem tot a aquest fet, no
mirem Barcelona només com la
capital d’un futur Estat. Som més
coses i hem de seguir-ho sent.

Entrevista

“Si tu no fas la ciutat, te la fan. 
I en aquests moments qui
l’està fent són els interessos
econòmics i el projecte 
nacional del president Mas”

“Les declaracions
d’Iceta van ser un
error. El feixisme 

només s’ha de citar 
per condemnar-lo”

“Altres ajuntaments
han portat el deute
de la Generalitat als
tribunals. Nosaltres

ni el reclamem”

“El cost de la 
indústria del turisme

l’estan pagant
aquells que no en
treuen beneficis”
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“SOS per la Pedrera del Mones-
tir de Pedralbes”. Aquest és el crit
d’alerta que ha llançat Josep
Lluís Bronchal, un veí del dis-
tricte amb una llarga trajectòria
en el món de les reivindicacions
ambientalistes, que denuncia
que “durant un incomprensible
i desafortunat procés de par-
cel·lació que l’Ajuntament va
dur a terme a finals del 2012 es
va soterrar gran part de la Pe-
drera de Pedralbes, a tocar del
mateix Monestir”.

Bronchal, en un article d’o-
pinió publicat a Línia Les Corts
fa cosa d’un mes, explicava que
es va posar en contacte l’any
passat amb l’alcalde Trias i el
passat mes de juliol va rebre la
seva resposta, on el batlle li
deia que “a l’Ajuntament som
molt conscients de la impor-
tància d’un espai tan singular”,
al mateix temps que es com-
prometia “a deixar visible una
part important d’aquest punt
d’extracció històric”.

Ara, però, Bronchal denuncia
que, des de ja fa més d’un mes,
“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
destrucció irreversible de la pe-
drera i la seva futura impossibi-
litat de recuperació”. 

Bronchal explica a Línia Les

Corts que el dia 22 d’octubre va
rebre una segona carta de l’al-
calde, però que tampoc li va
“aclarir res”. “Després vaig poder
parlar amb el director de pro-
jectes urbans, que com a engin-
yer va fer la seva feina ben feta,
però no va poder respondre les

meves preguntes”, afegeix Bron-
chal. Les preguntes a les quals es
refereix són el motiu pel qual es
va desviar el carrer Mare de
Déu de Lorda per fer-lo traves-
sar pel mig de la pedrera i la his-
tòria real del terreny on la fun-
dació construïrà l’edifici. 

Ara la qüestió ha arribat al

govern del Districte, al qual el
conseller d’ICV-EUiA, Albert
Pérez, ha plantejat una bateria de
preguntes per saber “quina és la
situació real a hores d’ara de l’es-
pai de l’antiga Pedrera de Pe-
dralbes”, si s’ha “elaborat algu-
na mena d’informe tècnic sobre
la protecció, conservació i difu-
sió d’aquest espai” i “quines ac-
tuacions preventives i/o defini-
tives s’han pres per a la protec-
ció i conservació d’aquest espai
històric”.

Des de l’Ajuntament s’asse-
gura que “les obres fetes fins ara
han respectat la pedrera”, al
mateix temps que afirmen que
“hi ha un estudi que demostra
que no hi ha prou evidències que
permetin dir que el punt d’ex-
tracció de Petra Alba fos només
aquest”. “Ben al contrari, expli-
cita que els punts d’extracció
eren molt diversos”, diuen. Fi-
nalment, recorden que es posa-
rà “una placa informativa per do-
nar més visibilitat al lloc”.

Parcel·la on hi queden restes de l’antiga pedrera. Foto: Google Maps

Denuncien el risc de desaparició
de la Pedrera de Pedralbes

» Un veí alerta que més obres causaran una “destrucció irreversible”
» ICV-EUiA pregunta al govern del Districte sobre la problemàtica 

Dos morts en un incendi 
en una casa mig abandonada

SUCCESSOS4Dues persones
van morir durant la matinada de
divendres a dissabte en un in-
cendi que es va produir en una
casa mig abandonada i desha-
bitada al número 46 del carrer
Joan Gamper. 

L’edifici, de tres plantes, ha-
via anat quedant buit en els da-
rrers anys, ja que està pendent
d’enderroc a causa de l’execució
del pla urbanístic Anglesola-
Europa. Segons informa BTV,
actualment només hi ha quatre
pisos habitats per veïns que es-
tan pendents de ser reallotjats i

darrerament algun dels habi-
tatges havia estat okupat. 

En el moment de l’incendi,
les víctimes eren als baixos de l’e-
difici, que tenia la porta princi-
pal tapiada. Quan els bombers,
que van desplaçar 10 dotacions,
van arribar al lloc dels fets, des-
prés de ser alertats pels veïns, la
parella atrapada ja era morta.
Durant les tasques d’extinció
de l’incendi, que van durar qua-
si tres hores, un bomber va re-
sultar ferit lleument. El foc no va
afectar cap més habitatge i no va
caldre desallotjar cap veí.

El primer cicle de concerts
d’hivern, a la casa Bartomeu

MÚSICA4Del Barroc al Classi-
cisme. Aquest és el fil conductor
del primer cicle de concerts
d’hivern que, impulsat pel pre-
sident del Consell Català de la
Música, Josep Maria Busquets,
se celebrarà a la Casa Bartomeu. 

Els tres concerts que for-
men part d’aquest primer cicle
tindran lloc els dies 14 i 28 de
novembre i el 12 de desembre.
Seguint els desitjos del mecenes
Josep Bartomeu, s’obriran al
públic  les portes de la sala Vila
Arrufat de la Casa Bartomeu,
així com el Jardí dels Tarongers

de Pedralbes per tal que s’hi fa-
cin els concerts. 

Per a l’ocasió, Busquets ha ar-
ticulat tres concerts ben diversos.
El primer dia se celebrarà el
d’Amaia Oses, que interpretarà
obres de Bach, Haydn i Schubert.
La protagonista del segon serà
Paulina Dumanaite, que també
interpretarà a Bach i a Schubert
i hi afegirà Beethoven.Final-
ment, el 14 de desembre, el Cor
Novaura i Glòria Fernández ofe-
riran un recital amb obres de
Márquez, Vila i Casañas, Pas-
trana, Bibiloni i Michell.

Redacció
LES CORTS

L’Ajuntament
posarà una placa
informativa per

visibilitzar l’espai

L’edifici del fons va ser on es va produir l’incendi. Foto: Google Maps

Urbanisme | Arrenca el debat de la superilla de la Maternitat
El procés participatiu sobre la futura superilla de la Maternitat i Sant Ramon ja està en marxa 

després que ja s’hagin reunit de forma periòdica l’Ajuntament i les associacions de veïns del 
barri. Els veïns demanen que el nou espai sigui utilitzat principalment per fomentar les activitats
socials i al mateix temps alerten que la gent desconeix aquest projecte, segons ha informat BTV.
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El centre cívic Joan Oliver-Pere
Quart tindrà una nova planta

EQUIPAMENTS4El centre cí-
vic Joan Oliver-Pere Quart serà
remodelat per tal que pugui
ampliar la seva oferta d’activitats
amb la construcció d’una nova
planta.

Així doncs, aquest equipa-
ment del barri tindrà quasi mil
metres quadrats més que aco-
lliran cinc aules més per fer-hi
tallers, un despatx nou per a la
direcció, una zona de serveis i
magatzems, una sala d’actes i
una terrassa on es podran pro-
gramar activitats a l’aire lliure.
A més, la nova planta disposa-
rà de dues escales i un ascensor.  

D’altra banda, també cal des-
tacar que el nou centre cívic
serà un edifici sostenible i du-
rant les obres es faran servir es-
tructures lleugeres i prefabricats.
D’aquesta manera s’aconsegui-
rà que les obres siguin ràpides i
es redueixi al màxim possible el
temps de tancament del centre.
Una vegada estigui en funcio-
nament, es procurarà que sigui
eficient energèticament gràcies
a la reducció del consum.

El Centre Cívic Joan Oliver-
Pere Quart es va inaugurar el
1999 i és un dels equipaments
més utilitzats del districte. 

Només una placa a la façana de
l’actual Corte Inglés de Maria
Cristina recorda que en aquest
indret, durant prop de 20 anys,
milers de dones –i els seus fills–
van ser víctimes de la repressió
i l’odi. A la històrica presó de do-
nes de les Corts, que va estar ubi-
cada a l’antiga masia de Can
Duran des de l’any 1936 –el
1939 va passar a mans feixistes,
després de la Guerra Civil– fins
al 1955, quan l’incontrolat des-
envolupament franquista va en-
derrocar aquell edifici per donar
pas al centre comercial que ara
ocupa aquell solar, milers de
preses polítiques van patir con-
demna només per pensar de
manera diferent. 

Per tal de recordar aquesta
infàmia, un col·lectiu del districte
impulsa des de fa un any un pro-
cés participatiu per tal de refle-
xionar i donar forma a un mo-
nument dedicat a la memòria de
les dones que hi van ser empre-
sonades. Aquest procés, prota-
gonitzat principalment per la
societat civil, vol fomentar al
màxim la participació de to-

thom per decidir quin tipus de
monument cal construir per re-
cordar la històrica presó. Per
tal de servir de complement a
aquest procés, a finals de mes se
celebraran unes jornades inter-
nacionals destinades a recordar
què va significar la presó de do-
nes de les Corts. Aquestes jor-
nades començaran el pròxim
dimarts 25 de novembre de la
mà de l’historiador madrileny
Fernando Hernández, el qual

impartirà la xerrada Història i
Memòria de les dones empre-
sonades, el cas de les Corts. En
acabar, serà el torn dels testi-
monis directes dels familiars de
les preses. 

Per últim, i coincidint amb les
jornades, la sala ubicada al xam-
frà dels carrers Joan Güell i Eu-
ropa acollirà una exposició en re-
cord de les víctimes de la presó.
Un petit bocí de la memòria i la
història de la ciutat. 

Cartell de les jornades sobre el futur monument a la presó. Foto: PDLC  

Les Corts celebra unes jornades
sobre l’antiga presó de dones

Redacció
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Imatge de com quedarà el centre cívic després de les obres. Foto: Ajuntament



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
13 | 12 novembre 2014 línialescorts.cat



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
| 14 12 novembre 2014línialescorts.cat



Les Corts
15 | 12 novembre 2014 línialescorts.cat

Dos nous equipaments a les Corts
» El Districte renovarà les Cristalleries Planell i la fàbrica Campabadal per acollir diversos espais culturals
» S’hi instal·larà una biblioteca, l’Hotel d’Entitats, l’Escola d’Adults i el Centre de Normalització Lingüística

Aspecte futur de la fàbrica Campabadal (esquerra) i de les Cristalleries Planell (dreta) un cop finalitzin les obres. Fotos: Ajuntament

El Districte iniciarà a finals d’any,
tal com ja va informar Línia Les
Corts al setembre, les obres de
construcció de dos nous equipa-
ments: un a l’edifici de les Cris-
talleries Planell –que es remo-
delarà per acollir l’Escola de For-
mació d’Adults, el Centre de
Normalització Lingüística (CNL)
i l’Hotel d’Entitats– i un altre a  la
fàbrica Campabadal, que acolli-
rà la futura Biblioteca Central. En
aquest cas, s’adaptarà l’edifici
perquè comparteixi espai amb el
flamant Ateneu de Fabricació. 

Pel que fa a aquesta última
actuació, la nova Biblioteca Cen-
tral del districte comptarà amb
una superfície de més de 3.500
metres quadrats, 45 punts de
consulta informàtica pública i
250 punts de lectura, sobre un
fons documental de lliure accés

de 84.000 documents –que al
seu torn està format per un altre
de 70.000 i un infantil amb
14.000 obres–. La nova biblio-
teca compartirà espai amb l’A-
teneu de Fabricació, en un pro-
jecte que busca crear sinergies
entre dos equipaments singulars,
i que conserva el conjunt arqui-

tectònic de l’antiga fàbrica i mi-
llora el balanç energètic de tot el
conjunt. El pressupost d’aquests
treballs és de 7 milions d’euros. 

Per altra banda, a finals d’a-
quest mes de novembre s’ini-
ciaran els treballs perquè les
Cristalleries Planell es conver-

teixin en un nou edifici, de plan-
ta baixa i tres pisos d’altura,
d’alta eficiència energètica, que
acollirà diversos equipaments
culturals del districte tot man-
tenint la façana catalogada de les
antigues cristalleries que dóna la
cara als carrers d’Anglesola i del
Doctor Ibáñez. L’edifici tindrà
1.600 metres quadrats, dividits
en una planta baixa de 497 –que
serà la seu de l’Escola d’Adults–,
una primera planta de 370 –on
s’instal·larà el CNL– i una sego-
na planta de 370 –on hi serà
l’Hotel d’Entitats–. En total,
aquestes obres compten amb
un pressupost de 3,76 milions
d’euros. 

Aquestes dues actuacions
formen part del pla de poten-
ciació i millora de la xarxa d’e-
quipaments 2012-2015, amb el
qual el Districte inverteix un to-
tal de 10 milions d’euros només
en aquest període per guanyar
un 20% més de sostre d’equipa-
ments a les Corts.

La nova Biblioteca
Central tindrà una
superfície de 3.500

metres quadrats

Redacció
LES CORTS

PATRIMONI4La futura Biblio-
teca Central de les Corts, que
compartirà espai amb l’Ateneu
de Fabricació, estarà situada a
l’antiga fàbrica de filatures Benet
i Campabadal, un autèntic ves-
tigi del passat industrial del dis-
tricte. El projecte de remodela-
ció ha afectat tot l’edifici, tot i que
es mantindrà l’estructura de
l’antic centre fabril, i molt par-

ticularment el seu característic
sostre de dent de serra. 

Pel que fa a les Cristalleries
Planell, aquest centre que anti-
gament va treballar el vidre es re-
formarà mantenint i reforçant la
visibilitat dels elements decora-
tius històrics de la façana, a més
d’incorporar-ne de nous que re-
cordaran el vincle de l’edifici
amb la fabricació de vidre. 

Dues fàbriques símbol del
passat industrial del districte
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EIX COMERCIAL SANTS-LES CORTS
www.eixsantslescorts.com

Eix Comercial Sants-Les Corts - Butlletí nº 029

Amb el 
suport de

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

La primera setmana de desembre, els veïns
del Sants i Les Corts i la resta de Barcelona
podrà apropar-se al barri per gaudir de la
Gran ruta de tapes Joan Güell-Galileu-
Vallespir. Els restauradors associats a l’Eix
oferiran les tapes més delicioses de la ciu-
tat a preus populars, perquè tothom pugui

tastar les tapes sense perdre cap
 d’aquestes exquisideses. Pròximament
 publicarem un mapa de situació dels esta-
bliments on podreu anar a gaudir-ne. El
mapa el trobareu als comerços associats i a
la nostra web i també el podreu descarre-
gar per imprimir-ho o portar-ho al mòbil.

Et portem a París i de tapes!
Volem celebrar els 10 anys de l’Eix amb tu
Com ja us vam avançar el mes d’octubre, enguany celebrem que fa deu anys, fruit de les inquietuds de 

les associacions de comerciants del carrer Vallespir, Galileu i Joan Güell, va néixer l’Eix comercial Sants-Les Corts, per allò 
que diuen que la unió fa la força. Per celebrar la nostra primera dècada hem organitzat tot un seguit d’activitats que arrenquen

amb el concurs infantil del cartell del Caga Tió; una gran promoció que començarà amb l’encesa de l’enllumenat de Nadal 
i una ruta de tapes a preus populars pels bars associats a l’Eix. 

Ara és el moment de celebrar que complim la nostra primera dècada amb tots vosaltres, 
els veïns i les veïnes dels nostres carrers

Aquest any de celebració hem volgut in-
volucrar els infants dels nostres carrers des
del primer moment: farem difusió del nos-
tre tradicional Caga Tió popular amb l’obra
guanyadora del concurs infantil de car-
tells, en el qual participen els nens de 5
a 11 anys (Primària) de Sants i Les Corts.

Un jurat designat per la Junta de l’Eix
escollirà tres obres d’entre tots els dibui-
xos presentats. El guanyador, així com els
nens que guanyin el segon i tercer premi,
rebran regals. Les obres han d’incloure per

darrere el nom complet, l’edat i un telèfon.
Es podran presentar fins al 17 de
 novembre en aquests comerços:

Potxikids (Vallespir, 43)
Caribean Coffee (Vallespir, 161)
Super-Carn (Galileu, 79)
Esportiu Badrena (Galileu, 142)
Perruqueria Reyes de la Corte
(Galileu, 286)
Joieria Tic-Tac (Joan Güell, 95)
Escoda Marcs a mida (Joan Güell, 136)
V.V. Foto (Violant d’Hongria, 120)

Aquest any, per celebrar l’Enllumenat de
Nadal, del 21 al 29 de novembre, a tots els
establiments associats del nostre Eix co-
mercial, per cada compra que facis et rega-
laran un número per participar en aquest
fantàstic sorteig. El primer premi és un
cap de setmana a París; el segon premi,
un cap de setmana a un balneari, tots dos

per dues persones; el tercer premi és un
sopar a un dels establiments de restauració
associats a l’Eix, també per a una parella. 

El sorteig de la promoció es farà en pú-
blic el 13 de desembre a la nostra tradicio-
nal festa popular del Caga Tió al Jardí de les
Infantes. 

No oblidis demanar la teva butlleta!

Concurs infantil de cartells 
Caga Tió 2014

Encesa de llums de Nadal

Gran ruta de tapes
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EL NOSTRE COMERÇ DE PROXIMITAT
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El David Güiza i l’Olga Blanco, a més de parella són
socis i companys de feina. Després d’anys treballant
per a importants cadenes de gimnasos, han decidit
muntar SYGYM “per ajudar a les persones a obte-
nir millor qualitat de vida mitjançant l’exercici
físic” ens explica el David. Ja han obert tres espais:
dos a Les Corts i un a l’Eixample.

El perfil dels seus clients són persones de qual-
sevol edat, des de nens fins a avis, que no se senten
còmodes anant al gimnàs, i que busquen atenció
personalitzada i resultats ràpids. “Fem les classes
privades de 30, 60 o 90 minuts a mida de la per-
sona, depenent de l'objectiu que persegueixi”
 –afegeix Güiza– com pot ser aprimar-se, recupe-
rar la forma física, millorar el benestar físic i men-
tal i d’altres beneficis que ens aporta l’esport”. A
SYGYM, ens amplia el fundador: “Entenem que
part d’aconseguir un objectiu hi ha una part psi-

cològica molt important que va més enllà de la
mecànica, de saber com funcionen les màquines
d’entrenament. Som els ‘mecànics’ de les perso-
nes perquè els nostres clients necessiten trobar-
se millor en un mes”. El David afirma que en aquest
temps i abans i tot “es comença a veure resultats,
a més, d’una manera molt amena i divertida. A
més, nosaltres ajudem a assolir altres fites: tro-
bar-se millor de com ha arribat, físicament i psi-
cològica, i ho aconseguim cuidant tots els
detalls”. 

Tranquil·litat, privacitat i total comoditat a
SYGYM: no cal portar tovallola, ni sabó, ni roba d’es-
port i si vas a migdia, et regalen l’amanida perquè
surtis a punt per afrontar la tarda. 

“Qui ve a SYGYM ja no torna al gimnàs”, asse-
gura el David Güiza, un gran professional al servei
de la forma física.

El centre d’estètica avançada i bronzejat Jasmine
també ofereix perruqueria i maquillatge. Julia Maka-
rewicg, propietària i directora del centre, ens explica
que el centre “és unisex; tenim tractaments per
dones i homes”. Fotodepilació, fotorejoveniment, mi-
crodermoabrasió, shiatsu cranial, cavateràpia... per ob-
tenir el millor de cada tractament no més hi ha un
secret, afirma la directora de Jasmine: “ser constant”. 

A Jasmine aporten a cada tractament innovació,
honestedat, eficàcia, tracte exquisit i recerca de la be-
llesa integral natural. Els seus professionals, afirma la
Julia Makarewicg, “estudiem cadascuna de les con-
sultes i apliquem un tractament personalitzat sota
un estricte control i amb la més avançada tecnolo-
gia”. Estem parlant de tractaments corporals aprimants

combinats amb radiofreqüència, cavitació, massatges
anticel·lulítics, més pressoteràpia i tractaments facials
rejovenidors. Un altre tractament exclusiu és el peeling
amb llavor de raïm, amb un munt de propietats fan-
tàstiques per la pell. Pel que fa al solàrium, fan servir les
màquines Ergoline, líder mundial en el sector del bron-
zejat, perfectes per mantenir un bonic color de pell tot
l’any amb la màxima seguretat per la salut.

A la Julia Makarewicg el que més li agrada de la
seva feina “és el tracte amb la gent i el canvi de la
imatge de les persones. Quan pots canviar el físic
de la persona, també li canvies l’ànima, el seu estat
psicològic. A mi mateixa això m’ha ajudat molt a la
vida i el que més m’agrada és que les persones sur-
tin felices d’aquí”. 

Julia María Makarewicg, propietària i directora de Jasmine

“Si pots canviar la imatge física, 
pots canviar l’ànima de la persona”

Julia María Makarewicg a una de les cabines d’estètica del centre.

David Güiza, fundador i director de SYGYM

“Som els mecànics de les persones”

Olga Blanco i David Güiza, una parella bolcada en el benestar dels altres.

Nuestro espíritu siempre es joven 
¿Y nuestro físico?

20% de descuento en cualquier tratamiento 
al presentar este anuncio

Estética avanzada - Bronceado - Cuidado personal
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20 anys al servei de les persones
discapacitades. Aquest és l’ani-
versari que enguany celebra el
Taller Ocupacional Ariadna i
que arriba després d’una llarga
trajectòria amb l’esforç i la de-
dicació com a bandera.

Coincidint amb aquesta efe-
mèride, el Districte els ha ator-
gat el premi Cortsencs d’Honor
(tal com ja va informar Línia Les
Corts en la passada edició), pro-
posat per les entitats, i que va ser
entregat a l’associació  durant els
actes de la Festa Major. El taller
es dedica a ocupar persones
discapacitades que no poden
integrar-se dins el món laboral.
S’han especialitzat en paper re-
ciclat i ara, per exemple, treba-
llen en l’elaboració d’arbres de
Nadal.   

Tot i que la creació de l’as-
sociació va ser l’any 1994, els orí-
gens de l’entitat cal buscar-los
força més enrere, en l’Escola

d’Educació Especial Ariadna,
fundada als anys 60 per la sen-
yora Conchita Martínez Tudó,
llicenciada en pedagogia tera-
pèutica. L’escola estava situada
a l’Eixample barceloní i va fun-
cionar durant més de 20 anys. El
1994 es va decidir que calia fer
un taller ocupacional per donar
activitat als nois que havien

acabat l’escolarització però que,
en canvi, no podien treballar.
Així va néixer l’Associació Taller
Ocupacional Ariadna. Un any
després, l’escola va tancar però
el taller va continuar fent feina
a l’Eixample i, posteriorment, i
fins al dia d’avui, a les Corts.

Un altre dels objectius del ta-
ller és donar visibilitat a la tas-
ca que poden arribar a fer les

persones discapacitades. És per
això que participen en les acti-
vitats que s’organitzen en l’àm-
bit del districte i col·laboren
amb la resta d’entitats. Formen
part de la Federació Plataforma
d’Entitats de Persones amb Dis-
capacitat de les Corts i col·labo-
ren amb el Consell Sectorial de
Qualitat de Vida, Igualtat i es-
ports de les Corts. 

MIRANT AL FUTUR
Des de fa un temps al taller tre-
ballen, juntament amb la Fede-
ració Plataforma d’Entitats de
Persones amb Discapacitat del
districte de les Corts, per cons-
truir una llar-residència amb la
voluntat de donar resposta a
les necessitats de les persones
amb discapacitat intel·lectual i
així poder ampliar els serveis
que ofereix.

Segons el director de l’esco-
la, Miquel Madrigal, això “per-
metria als nois guanyar en in-
dependència”. El nou equipa-
ment estarà ubicat al carrer de
Benavent però, de moment, el
projecte encara no està definit.

20 anys ajudant els discapacitats
» El Taller Ocupacional Ariadna celebra el seu vintè aniversari amb el premi Cortsencs d’Honor 2014
» El creixement de l’entitat el marcarà la construcció d’una llar-residència que ampliarà la seva oferta

SOCIETAT4 El 2004 va ser un
dels anys més importants en la
vida d’aquesta històrica enti-
tat, ja que es va canviar d’ubi-
cació per traslladar-se a les
Corts. Aquell mateix any també
va ser declarada Entitat d’Utili-
tat Pública.

Actualment, amb el vintè
aniversari i el projecte de la

llar-residència, el Taller Ocu-
pacional Ariadna encara una
nova fase de consolidació i crei-
xement que li permetrà conti-
nuar sent una de les entitats de
referència del barri i “contribuir
a la necessitat creixent de re-
cursos en l’àmbit residencial”. A
la pàgina 21 es pot llegir una en-
trevista al seu director.

10 anys a les Corts

El Taller Ocupacional Ariadna porta dues dècades facilitant la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual. Fotos: Ajuntament i Google Maps.

Els orígens de 
l’entitat es remunten

als anys 60

Redacció
LES CORTS



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
19 | 12 novembre 2014 línialescorts.cat



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
| 20 12 novembre 2014línialescorts.cat



21 | 

12 novembre 2014

Entrevista
línialescorts.cat

President de la Federació Pla-
taforma d’Entitats de Per-
sones amb Discapacitat, any

de premis a la trajectòria d’Ariad-
na, Cortsencs d’Honor... Els reco-
neixements motiven?
Sempre. La nostra és una entitat
consolidada, amb 50 anys d’his-
tòria i reptes importants. Si em pre-
guntes pel passat, puc parlar-te dels
últims 15 o 20 anys, coincidint amb
el pas d’escola a centre de treball,
ocupacional. Aquest és un canvi de
filosofia, de funcionament molt im-
portant. Costa introduir el concepte
de centre de treball.

Centrem-nos en la seva etapa a les
Corts.
Un cop aquí calia ‘tocar’ el barri, en-
trar en contacte amb les entitats i
col·lectius més propers. El pri-
mer que vam fer és anar a les es-
coles. I ràpidament vam constatar
que hi havia molt bona recepció,
que la inclusió era un factor molt
present en el barri. Segurament
d’aquí la mesura.

Res és casual, per tant.
Si la mesura sorgeix aquí, a les
Corts, és perquè ja hi havia un pò-
sit, un treball, una inquietud. En
base a aquesta feina de fons, de do-
nar-nos a conèixer, vam començar
a incorporar cortsencs a l’entitat.
De fet, el president actual és un veí
de les Corts.

Per a la gent que no conegui la fei-
na que desenvolupen, com expli-
caria el que hi fan, a Ariadna?
Som un centre ocupacional: no te-
nim un interès productiu però
dediquem un temps a allò que en
podríem dir teràpia ocupacional.
Intentem reproduir en la mesura
que sigui possible i de manera el
més fidel possible el que és un am-
bient laboral.

El seu objectiu és entrar en el mer-
cat, per tant?
De fet, no hauríem de ser-hi. La
idea d’entrar-hi és bàsicament per

fomentar la visibilitat d’aquests
col·lectius, que s’entengui que te-
nim persones en la nostra societat
amb altres capacitats, que poden
fer coses. Et posaré un exemple:
cada any se celebra el Dia de la di-
versitat i nosaltres hi participem
fent un taller de paper reciclat. En-
senyem als alumnes com es fabri-
ca el paper reciclat però realment
és un taller que fan els usuaris, no-
saltres només acompanyem en el
procés. Si veus la cara amb què en-
tren els nanos i com surten després
d’haver fet el taller…

Com?
Constaten que la gent amb disca-
pacitat és capaç de fer coses, que
no contagia ni cap cosa rara.

Encara estem així?
Hem de fer extensible a la societat
que aquestes persones tenen unes
capacitats distintes a les nostres.
Però tots som discapacitats, en el
fons: portem ulleres, plantilles,
tenim problemes posturals… Tots
tenim alguna mancança o l’aca-
barem tenint.

Per què ens costa tant, entendre
això?
Mira, l’any que vam arribar a les
Corts vam sortir a repartir felici-
tacions de nadal a les botigues del
barri.

I?
El 80 per cent dels comerços ens
van rebutjar. Quan entràvem a re-
galar-los la felicitació ens deien:
‘No, no; no tinc res’. Es vivia la nos-
tra entrada com si volguéssim de-
manar-los alguna cosa…

Digui’m que això ja no passa.
No passa, no. Portem uns quants
anys aquí i podem entregar felici-
tacions a tothom. I ho entenen.

En què hem de centrar l’atenció?
Des del sector estem treballant de
manera insistent per millorar la
qualitat de vida d’aquestes perso-
nes (lligat a les altres capacitats) i
per aconseguir que tinguin el mà-
xim nivell d’autonomia possible. I
això sabent que les persones que
jo tinc aquí, la majoria d’elles, mai
assoliran el nivell d’autonomia
que seria desitjable. Sempre de-
pendran d’una altra persona.

Ho entenc…
Ara bé, si aquesta persona l’ente-
nem com un suport que els fa la
vida més fàcil, benvingut sigui. En
el nostre món el que necessitem
són una sèrie de suports, que
normalment són persones. No
tot ho podem solucionar posant
rampes. Necessitem persones
que ajudin altres persones a des-
envolupar-se.

La clau, per tant, són les persones.
Avui estem tots d’acord en què hem
de centrar el nostre treball en les
persones, sí. Hem passat d’una si-
tuació pràcticament de beneficèn-
cia a situar la importància màxima
en les entitats i ara hem posat el
centre en la persona. Les entitats
ens hem d’adaptar a les persones.
I assumir tot el que això suposa.

Tenim unes entitats prou madures
per interpel·lar la resta de sectors
de la societat?
A aquest nivell de defensa del dret
de la persona, sí; no sé si les enti-
tats tenim capacitat per liderar
aquest procés perquè de vegades,
entre nosaltres mateixos, ens cos-
ta posar-nos d’acord, sobretot en
l’àmbit de la discapacitat intel·lec-
tual. S’hi barregen moltes coses. Si
parlo com a president de la Fede-
ració d’Entitats de les Corts, co-
menço per dir que no hi són totes,
n’hi ha que no volen ser-hi. Per
tant, a l’hora de rebre i realitzar ac-
tuacions concertes: sí, som prou
madurs. A l’hora d’articular un dis-
curs únic, propi, diàfan… No ho
tinc tan clar.

Parlem de futur. Com es veu d’aquí
a, posem, vint anys?
Jubilat i descansant (Somriu).

Sens dubte, s’ho haurà guanyat.
Com a entitat tenim un gran pro-
jecte que ara està aturat i que és la
meva gran obsessió, és l’altre gran
escull que necessitem superar.

Expliqui’m.
La realitat és que l’esperança de
vida de la gent amb discapacitat ha
crescut moltíssim. En aquests
moments comencem a tenir mol-
tes famílies en les quals el familiar
directe ja no és el pare o la mare
sinó el germà o germana. Això
comporta unes dinàmiques dife-
rents i una sèrie de problemàtiques

noves. Per tant, el dret a l’habi-
tatge, que és un tema que he de-
fensat tota la meva vida, és clau.
Aquest és el gran repte. M’agra-
daria deixar lligada aquesta qües-
tió. Tenim el projecte d’una resi-
dència amb 24 places que malau-
radament, degut a la crisi, ha
quedat paralitzat perquè vam per-
dre la ubicació que teníem pre-
vista. Ara tenim una nova proposta
sobre la taula, l’hem de consensuar
però qui ha de posar-hi els diners,
que és la Generalitat, no pot as-
sumir els costos del projecte.

Amb què rubricaria, aquest dret a
l’habitatge?
Amb tenir cobertes totes les pos-

sibilitats de vida de les persones en
època laboral, que tinguessin un
lloc on viure i un nivell d’autono-
mia més gran. Desitjo que puguin
fer una vida més normalitzada de
la que tenen ara. La majoria de nois
i noies surten d’aquí, se’n van a
casa, es dutxen o no, se’n van a dor-
mir, i l’endemà tornen al centre.

Companys seus apel·len a la trans-
formació social, al canvi d’etapa ac-
tual com a possible revulsiu…
Fa de mal dir: des de la nostra
perspectiva estem molt enrere,
lluitem encara per coses molt
bàsiques. Des de les entitats, des
de les federacions, hem de de-
mostrar que som capaços d’a-
portar alguna cosa. Hem de fer
entendre a la societat que serà mi-
llor si ens coneixen i ens reco-
neixen, no si ens amaguen. Vull
ser optimista: les hem passat
molt magres i ens n’hem sortit. I
tinc la sensació que anem millo-
rant, de mica en mica, i que les
persones que atenem cada vega-
da viuen una mica millor. Des de
la salut física, fins a la lluita per a
l’obtenció de drets tan bàsics
com poden ser reivindicar el dret
a decidir de les persones. La ma-
joria de persones del nostre cen-
tre estan incapacitades per votar,
per exemple. O si voten, voten el
que els diu el pare o la mare. És
a dir, hi ha molt a fer abans de de-
manar la lluna.

Per llegir l’entrevista sencera:

“Cal fer el pas del
rebuig a l’acceptació
amb coneixement”

Rut Martínez
LES CORTS

“Si la mesura sorgeix 
aquí, a les Corts, és
perquè ja hi havia

una inquietud”

Miquel Madrigal / Director del Taller Ocupacional Ariadna

Foto: Robert Ramos

“No tot ho podem
solucionar posant

rampes. Necessitem
persones que ajudin”

Inclusió | Segona trobada de l’Espai 20+20+20
Entitats, col·lectius i professionals que treballen per la inclusió a les Corts es van reunir

dimecres 29 d’octubre en la segona trobada de l’Espai 20+20+20. Es va presentar un
informe sobre el turisme inclusiu i el treball Construint la inclusió, en el qual 18 testi-

monis expliquen els seus projectes. Aquest és un d’ells. Per saber-ne més (codi QR): 
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Quin és el secret per mantenir un
restaurant durant quaranta anys
oferint sempre la màxima quali-
tat en els plats? L’indicat per
respondre a la pregunta és Mar-
tí Garcia. Al capdavant del Tossa
des de fa tres anys, en Martí con-
tinua amb el llegat familiar, però
també vol començar a donar el
seu toc personal al local. En les
seves paraules, “cuina treballada
de mercat a l’antiga, adaptant-nos
a les demandes actuals sense re-
nunciar a la qualitat de sempre”.

Situat al Camp d’en Grassot
i Gràcia Nova, ben a prop de la
Sagrada Família, tenen un perfil
de clients molt divers. “Som un
restaurant que rep perfils molt di-
versos, famílies, gent que treba-
lla i ve a dinar o a fer el cafè, tu-
ristes, jubilats, gent del barri...” ex-
plica el propietari. I per a tothom
hi ha un plat i un moment.

I és que els comensals que
vénen atrets per les “croquetes de
la mare” queden molt satisfets.
De pollastre, de pernil, de ceps,

vegetals i de bacallà són les de-
licioses varietats casolanes que
hi ha a la carta. “L’elaboració a
poc a poc i amb amor, com les
fem, és un ingredient més” as-
segura en Martí. El secret de la
recepta no el revela, però amb
gust el comparteix amb els clients
de Tossa. A més, en poques set-
manes, la presentació d’aquestes
serà amb unes petites fregidores. 

El pop és una altra especia-
litat de la casa, fet a la brasa, a la
planxa o a la gallega. El model pel
qual aposta Tossa és “més de
taula que no pas de barra.” Pro-
ductes de la terra i del mar, to-
rrades, amanides, l’arròs amb
llamàntol o el menú de migdia per
9.65 euros.

La gran feina d’aquestes qua-
tre dècades ha suposat el reco-
neixement de mitjans catalans i
internacionals. The Guardian el
va incloure a la llista de restaurant
que calia visitar a Barcelona, i re-
centment el web TripAdvisor ha
premiat la feina dels 10 membres
de l’staff de Tossa amb el guar-
dó Excel·lent per les ressenyes
dels seus usuaris.

Bar Restaurant Tossa
C/ Nàpols, 291
Barcelona
93 457 65 10

GASTRONOMIA

Un secret de quatre dècades
Cuina artesana i de gran qualitat a la confluència de Gràcia i l’Eixample

+info:
www.tossabcn.com
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Ja s’apropa el mes de desembre
i, amb ell, Nadal, l’època de l’any
més important per al petit co-
merç barceloní on es registren de
mitjana gairebé la meitat de les
vendes de l’any. 

En aquest sentit, l’Eix co-
mercial Sants-Les Corts prepa-
ra tot un seguit d’activitats per
començar a dinamitzar les pri-
meres setmanes de Nadal. De fet,
aquesta campanya coincideix
amb l’inici d’una altra –que s’a-
llargarà durant l’any vinent–
que celebra el desè aniversari de
la creació de l’associació comer-
cial. “Durant els pròxims mesos
durem a terme tot un seguit
d’activitats per recordar que fa 10
anys que fem barri al costat de la
gent”, explica a Línia les Corts
Josep Escofet, president de l’eix

comercial. Sobre els actes rela-
cionats amb el Nadal, Escofet in-
dica que a partir del pròxim 21 de
novembre –dia oficial de l’ence-
sa de l’enllumenat nadalenc a la
ciutat– i fins al 29, l’eix organit-
zarà una campanya que, sota el
nom d’Enllumenem el Nadal,
sortejarà viatges i un sopar es-
pecial entre els clients de l’eix.

A més, l’associació ha orga-
nitzat una ruta de tapes durant
la primera setmana de desem-
bre, on hi participaran 24 bars de
la zona. Per altra banda, l’asso-
ciació ha organitzat un concurs
de dibuix entre els infants del
districte per escollir la imatge ofi-
cial del caga tió del 13 de des-
embre al parc de les Infantes. 

El concurs de dibuix està obert a tots els escolars del districte. Foto: Arxiu

L’Eix Sants-Les Corts prepara
l’inici de la temporada de Nadal
» L’associació comença una campanya per celebrar els seus 10 anys

» De cara al caga tió del dia 13 s’organitzarà un concurs de dibuix

Nova botiga efímera al Rising
Stars del Pedralbes Centre

EMPRENEDORIA4En el marc
del projecte Rising Stars de Bar-
celona Activa, el Pedralbes Cen-
tre presenta una nova botiga
pop up o efímera. Es tracta de la
marca olotina de roba Marceli-
nus, que exposa els seus pro-
ductes al centre cortsenc des de
mitjans d’octubre i fins a finals
de novembre. 

Aquest negoci aterra al Pe-
dralbes Centre amb el lema
Arriba el fred, arriben els Mar-
celinus amb una proposta de
roba d’hivern. De fet, l’origen del
nom de la marca són els jerseis

gruixuts que solia vestir el líder
sindicalista de CC.OO Marceli-
no Camacho i que són molt po-
pulars –i útils a la temporada de
fred– a la Garrotxa. 

Marcelinus pertany a la se-
gona fase del projecte Rising
Stars de Barcelona Activa, una
idea on la iniciativa pública i pri-
vada sumen esforços per incen-
tivar els negocis emergents i
l’emprenedoria. Des que va co-
mençar –ara fa tot just un any–
fins a onze joves han pogut ex-
posar i vendre els seus produc-
tes al Pedralbes Centre.

Redacció
LES CORTS

El nom de la marca s’inspira en el sindicalista Marcelino Camacho. Foto: PC 

Frenada a la caiguda de vendes

Les dades de l’IcoB es corresponen a l’últim trimestre. Foto: Eixos BCN

ESTUDI4Segons les dades de
l’Indicador de Comerç de Bar-
celona (IcoB) presentades ara fa
uns dies, la campanya de rebai-
xes d’aquest estiu es va saldar de
manera global amb una caiguda
de l’1,86%. Tot i la reculada,
aquest descens va ser menor
que el de les rebaixes d’estiu de
l’any passat, que van finalitzar
amb una caiguda del 4,4%.
Aquest estudi també destaca
que, cada cop més, els clients te-
nen una certa predisposició a

comprar menys en els períodes
de rebaixes oficials. 

Aquest estudi, elaborat per
ESADE i la Fundació Barcelona
Comerç, mostra les dades de
vendes corresponents al tercer tri-
mestre d’enguany, entre juliol i
setembre. Aquest estudi es rea-
litza trimestralment i surt d’una
mostra de 500 comerços dels
principals eixos de la ciutat. En
aquest sentit, els resultats també
indiquen una certa “caiguda del
consum” i una actitud més “apa-

gada” dels compradors envers les
vendes. En referència a aquestes
dades Vicenç Gasca, president de
la Fundació, creu que “tot i que les
vendes del comerç no acaben de
reactivar-se, la perspectiva dels
comerciants és que el quart tri-
mestre de l’any sigui millor que el
de l’any passat”. 

Una altra dada que mostra
l’IcoB és la certificació que la fac-
turació dels dies festius no ha es-
tat superior a la mitjana d’altres
dies. 

Art | Sessions de dibuix als mercats municipals
El col·lectiu El Globus Vermell vol editar un llibre sobre els mercats de Barcelona. 

En aquest sentit, l’entitat ha organitzat la iniciativa Dibuixa el Mercat, reina, unes 
jornades de dibuix urbà que es desenvoluparan al llarg de novembre i de desembre. 

A més, també s’oferiran visites guiades per conèixer la història de cada mercat. 
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TE MOTIVA
Tu motivación y constancia serán mayores ya que, cuando contamos
con otra persona, la actividad física que practicamos es más diver-
tida y gratificante.

TE ALEGRA
El ejercicio aumenta tus niveles de serotonina (neurotransmisor que
nos produce sensación de bienestar) que también aumenta cuando
estás en compañía de seres queridos, así que hacer ejercicio en com-
pañía te pone "doblemente" de buen humor.

EJERCICIO EN POSITIVO
Se ha demostrado que practicar actividad física junto a otra persona
mejora la percepción negativa que podamos tener sobre el ejercicio.
El contacto social es un factor fundamental para ver la actividad física
con buenos ojos.

FORTALECE RELACIONES
Practicar actividad física junto a tus hijos, pareja o amigos, es una
buena forma de romper la rutina, compartir momentos juntos y for-
talecer la relación.

Descubre más sobre cómo llevar tu proceso de adelgazamiento:
Visítanos en el centro de Entulínea Barcelona en: Passeig de Sant Antoni 5 – 7 Barcelona

Entra en nuestra página web www.entulinea.es o llamando al teléfono gratuito 900 22 22 20

La unión hace la fuerza

GANA EN MOTIVACIÓN Y APOYO
Cuando compartes con otra persona tus dificultades y tus logros, ganas en motivación y apoyo. Podéis crear una “Competencia positiva”
con los tuyos. Esta competencia puede ser muy divertida, hace que el camino hacia vuestro objetivo sea más ameno y ayuda a mante-

ner la motivación bien alta.

MUÉVETE CON LOS DEMÁS
Con tu pareja, con tu hijo o con un amigo; realizar ejercicio en compañía es una manera ideal de pasar tiempo 

junto a las personas que queremos.

CONTÁGIATE  DE LO BUENO
Actividad física. Hay días en los que la pereza gana a la voluntad, pero un empujón de alguien cercano a ti es justo lo que necesitas
para ponerte en marcha.

Alimentación. Cuando una persona cercana prueba alimentos y recetas nuevas es más probable que tú también las pruebes y las
introduzcas en tus menús. De esta manera, incluyes variedad en tu menú y lo enriqueces.

Planificación. Si tienes la oportunidad de seguir de cerca cómo se organiza otra persona, te dará ideas que pueden servirte a ti 
también. Por otro lado, si vives con tu “amigo adelgazante” organizar las comidas será mucho más fácil.

4

4

4
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La Travessera de les Corts, entre
els carrers Numància i Vallespir,
va ser testimoni el passat 2 de
novembre d’una nova edició de
la cursa Km de les Corts, una
prova que enguany arribava a la
seva onzena edició. Els organit-
zadors, el Barcelona Atletisme
Club, van apostar per un total
d’onze curses de diferents cate-
gories d’edat i sexe, des de Pre-
benjamí a Veterans. 

Pel que fa als guanyadors, en
categoria d’Alt Nivell, Irene Bo-
nilla –del club A. A. Catalunya–
i Marc Alcalá –del FC Barcelo-
na– van pujar al graó més alt del
podi amb uns temps de 3 minuts
i 5 segons, en el cas de Bonilla, i
de 2 minuts i 39 segons, en re-
lació a Alcalá.

A la categoria de Veterans,

Juanma Medina –2 minuts i 50
segons– i Maria Helena Gae-
ta –3 minuts i 45 segons– van
ser els dos vencedors. 

En les categories inferiors de
la competició van triomfar Irene
Nieto i Eric Alcaide –a la cate-
goria Cadet–,   Vicky Michel i Dí-
dac Taulats –a Infantil–, Aina
Olmo i Álvaro López – a Aleví–,

Ona Sans i Biel Morancho –a la
categoria Benjamí– i Paula Al-
fonso i Martí de la Riva –a Pre-
benjamí. A més, la cursa va
comptar amb una prova Open,
on van aconseguir la victòria
Marta Cos i Youssef Fateh. 

La cerimònia de premis va te-
nir lloc un cop finalitzades totes
les curses a les 12 del migdia. 

La cursa arribava enguany als onze anys. Foto: KM Les Corts

Bonilla i Alcalá s’emporten la
victòria a l’onzè Km de les Corts
» La Travessera, entre Numància i Vallespir, l’epicentre de la prova

» La competició va comptar amb un total d’onze categories diferents

El Museu del Barça celebra 
el seu trentè aniversari

HISTÒRIA4El Museu del Barça
celebra els seus 30 anys d’histò-
ria. L’espai museístic més visitat
de Catalunya –només l’any pas-
sat van passejar per les seves ins-
tal·lacions més d’1 milió i mig de
persones, i enguany aquesta xi-
fra ja s’ha superat– compta amb
3.000 metres quadrats que ex-
pliquen la història del FC Bar-
celona amb pantalles interacti-
ves, documents, objectes i foto-
grafies. A més, aquest museu
permet visitar les instal·lacions
de l’estadi i trepitjar la sala de
premsa, la zona mixta o els ves-
tidors. Ara per ara el 90% dels

seus visitants són turistes, i l’ob-
jectiu de l’entitat blaugrana és
aconseguir que la gent més pro-
pera al club, com ara els socis o
els aficionats de la ciutat, també
vagin a conèixer el museu. 

Tot i ser conegut com a Mu-
seu del Barça, aquest espai du el
nom oficial de l’expresident Jo-
sep Luís Núñez, que va obrir la
primera sala del mateix l’any
1984. Ara que l’exmandatari ha
d’ingressar a la presó abans del
16 de novembre, hi ha moltes
veus de l’àmbit culer que dema-
nen que el club canviï el nom del
Museu. 

El RCT Barcelona d’Albert
Costa, campió estatal de tennis
TENNIS4El RCT Barcelona, ca-
pitanejat per l’extennista Albert
Costa, va convertir-se en campió
estatal després de derrotar el RC
Polo a la final del Campionat
d’Espanya de tennis per equips,
per un total de 4 partits a 3.

La final del torneig, celebrat
a principis de mes a les instal·la-
cions del RC Polo, va oferir emo-
ció fins al final, ja que la victòria
del RCTB es va consumar als dos
últims partits de dobles, on els

visitants van aconseguir re-
muntar l’avantatge de 3 a 2 amb
què comptava el Polo un cop fi-
nalitzats els enfrontaments in-
dividuals. 

Les pistes del club esportiu
de la Diagonal van acollir els vuit
millors equips espanyols, en un
format nou de competició. La
gran novetat de l’edició d’en-
guany ha estat la reducció dels
partits en cada eliminatòria a 5
individuals i 2 dobles.

Comas i Hildreth s’imposen 
a la Nocturna de Collserola

ATLETISME4Jordi Comas i Sara
Hildreth van endur-se la victòria
durant la segona edició de la
Nocturna de Collserola, una pro-
va atlètica de 9 quilòmetres que
va vorejar la part nord del dis-
tricte al llarg de la Carretera de les
Aigües. 

El Pla de les Maduixeres va
ser el punt de sortida d’una cur-
sa que vol aprofitar els escenaris
nocturns que ofereix la part alta
de la ciutat, i en concret la Ca-

rretera de les Aigües, un indret
que tradicionalment utilitzen els
esportistes per anar a entrenar.

Els corredors van sortir en
autobús des de la plaça Mireia
d’Esplugues fins a la plaça Doc-
tor Andreu, des d’on van córrer
un tram de 600 metres com a es-
calfament fins a la sortida prò-
piament dita de la prova, al Pla
de les Maduixeres. El recorregut
de la prova va finalitzar a la ma-
teixa plaça Mireia. 

Redacció
LES CORTS

L’espai explica la història del Barça en diverses plataformes. Foto: Ajuntament

Cursa | Les inscripcions per a la Magic Line, a finals de mes
Les inscripcions per participar en la segona edició de la Barcelona Magic Line obriran

a finals d’aquest mes. Durant la primera edició, celebrada el passat mes de març, 
més de 5.000 participants van recórrer els set turons de la ciutat, en un recorregut

que va passar pel districte, per recaptar fons per a projectes solidaris. 
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AGENDA MENSUAL
DIJOUS 13 DE NOVEMBRE
10:30 Josep López Bárdenas recita els seus po-

emes al Centre de Normalització Lingüística
de les Corts, al carrer Dolors Masferrer i
Bosch, 29.

DILLUNS 24 DE NOVEMBRE
21:00 Conferència sobre l’art com a eina de trans-

formació, a càrrec de Sònia Ezquerra, psicò-
loga, actriu i art-terapeuta. A l’activitat es re-
alitzarà un apropament al concepte d’art-te-
ràpia. / Centre cívic Can Deu. 

DIMECRES 26 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Conferència sobre el paper del

farmacèutic i de la medicina natural en el trac-
tament de la quimioteràpia, a càrrec d’Esther
Cáceres, llicendiada en Psociolgia i psicote-
rapeuta. / Centre cívic Can Deu.  

FINS AL 30 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Adoberies de Fez: tradició i sacrifi-

ci flashme BNC. Exposició de fotografia sobre
les adoberies de Fes i les dures condicions que
viuen els seus treballadors. / Centre cívic Rie-
ra Blanca.

A PARTIR DE L’1 DESEMBRE
Matí-Tarda En motiu del Dia Internacional de

les persones amb discapacitat, l’Ajuntament
de Barcelona, amb la col·laboració de l’As-
sociació Ressorgir, presenta la mostra sota el
nom Brots d’art. / Centre cívic Pere Quart.

DIMARTS 11 DE NOVEMBRE
18:00 En el marc del Sac de rondalles del pro-

grama Lletra petitade les biblioteques de Bar-
celona, Salvador Boix es farà càrrec de l’ac-
tivitat Tintinventari. / Biblioterca Can Róses.

DIMECRES 3 DE DESEMBRE
17:30 Taller El Pessebre familiar, una activitat

on s’ensenyarà a fer un pessebre amb argi-
la Jumping Clay, un material amb colors molt
vius. Adreçat a infants de 3 a 6 anys. / Cen-
tre cívic Can Deu. 

DIMECRES 26 DE NOVEMBRE
12:00 Campionat de Catalunya de menors, ca-

tegoria infantil, de pàdel. / Reial Club Polo.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

A càrrec de Ciència Divertida, es rea-
litzaran tres activitats amb l’objectiu
de sensibilitzar els nens i nenes sobre
la mobilitat sostenible. Activitat gra-
tuïta per a nens d’entre 6 i 8 anys. / Bi-
blioteca Les Corts. 

Tallers de descoberta
La ciència divertida

Dj. 20 de novembre a les 18:00

Cicle de xerrades sobre la figura del
compositor i la seva obra. El dimarts
9 de desembre es tractarà la 3a Sim-
fonia, la Simfonia Napoleó. Entrada gra-
tuïta. / Centre cívic Riera Blanca.

Xerrada
Beethonven a l’abast

Dm. 9 de desembre a les 18:00

En el marc del cicle de cinema per a la
gent gran del Centre cívic Les Corts,
emetran la pel·lícula Un ladrón en la
alcoba, de Ernst Lubitsch. Al final de
la projecció se celebrarà un petit fòrum
de debat. 

Cicle de cinema 
Un ladrón en la alcoba

Dc. 12 de novembre a les 17:00

Partit de bàsquet corresponent a la no-
vena jornada de la primera fase de Copa
Catalunya femenina, que enfrontarà
el Joventut les Corts i el Geieg A. / Pa-
velló de l’Illa.

Partit de bàsquet
Joventut les Corts-Geieg 
Dg. 16 de novembre a les 19:15
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