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És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

Sorprèn la normalitat amb
què la Marta -un nom fictici- ho
explica. Potser perquè ara és
setembre, i d’això ja fa mig any.
O potser perquè fa dos cursos
que aquests episodis s’han con-
vertit en el seu dia a dia.

Com la Marta, milers de jo-
ves de tot el món pateixen as-
setjament escolar. Recentment,
Unicef ha encès de nou les alar-
mes publicant un informe que
posa noves xifres al problema. El
món sencer se n’ha fet ressò: la
meitat dels estudiants d’entre 13
i 15 anys de tot el món ha patit

algun tipus de violència dels
seus companys d’escola o al seu
entorn, o s’ha vist involucrat
en baralles físiques. Això es
trasllada en 150 milions de joves.

A més, un de cada tres estu-
diants assegura haver patit as-
setjament escolar. 

A Espanya, les xifres són me-
nors: un 16% dels estudiants ha
patit assetjament, situant-se com
el tercer estat -dels que analitza
l’informe- amb menor índex de
violència a l’escola. 

NO ACTUA SOL
A l’altra cara del problema hi ha
l’assetjador, que com asseguren
els experts, no acostuma a actuar
mai sol sinó amb la complicitat
d’un grup, els anomenats ‘obser-
vadors’. De fet, Unicef xifra que
més d’un 30% dels alumnes re-
coneix haver marginat algun dels
seus companys. Les causes, mol-
tes vegades, són els problemes del
mateix agressor que, en comptes
de buscar solucions, els externa-
litza en forma de violència.

Quan l’escola és un malson
» Unicef assegura que un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit assetjament escolar
» Més d’un 30% dels alumnes reconeix haver marginat algun dels seus companys de classe

El ‘bullying’ és un greu problema que acostuma a deixar seqüeles. Foto: Arxiu

CYBERBULLYING4L’assetja-
ment no és només violència
física. Cada cop més, el bull-
ying es trasllada de les aules
a les pantalles. El conegut
com a cyberbullying és un
problema recent -de l’ano-
menada ‘era digital’- però
que s’estén a la mateixa ve-
locitat que avancen les noves
tecnologies. 

La facilitat per atacar des
de l’anonimat, darrere d’un
mòbil, ordinador o tauleta, fa
que molts joves es conver-
teixin en agressors, aprofitant
la sensació d’impunitat que
adquireixen perquè no es

troben cara a cara amb la víc-
tima. En la majoria dels ca-
sos, s’ataca a través de mis-
satges, creant falsos rumors
i estenent-los per les xarxes
socials o publicant fotos de
tercers.

VÍCTIMES VULNERABLES
Alguns estudis apunten que
gairebé la meitat dels joves
han estat víctimes del cyber-
bullying. Els agressors s’a-
profiten dels nens més vul-
nerables: discapacitats, obe-
sos, d’altres col·lectius com les
persones LGTBI o per motius
d’origen o de religió. 

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles

150
milions de joves de tot
el món han patit algun
tipus de violència dels
companys d’escola

Clàudia Ramos Có
BARCELONA
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El Twitter en paper
Aquí es
piula

Juliol del 1977. La humanitat descobreix
que els EUA han estat provant en secret
una cosa anomenada bomba de neu-
trons o “bomba neta”. SEN-SA-CIO-
NAL! Una bomba “neta”, en contra-
posició amb el concepte de “bomba
bruta”, intentava instal·lar la idea que
era una bomba bona, amable, que es
dutxava cada dia. Vaja, una bomba que
era una bellíssima persona. El nom,
possiblement, fou un dels
primers exemples del que
després seria la moda con-
sistent en l'ús d'eufemis-
mes diversos per evitar dir
les coses pel seu nom real.

El cas és que la bomba
era neta perquè només ma-
tava gent i deixava els edificis sencers.
Un detall molt bonic, d'altra banda. The
New York Times va dir que era una
bomba capitalista perquè preservava la
propietat privada. Els seus defensors
(de la bomba) deien que seria molt útil,
sobretot a Europa, perquè no feia mal-
bé “el patrimoni històric i cultural
dels seus edificis”. Un detall farcit de
tanta sensibilitat que no em negarà que
mereix una abraçada molt cordial per
als seus autors, oi?

Els eufemismes sobre les armes,
usats per no dir que maten persones, han
anat evolucionant fins a arribar a Josep

Borrell, actual ministre d'Afers Exteriors.
Ell és l'autor de la simpàtica frase ex-
pressada fa uns dies: “A l'Aràbia Saudi-
ta hi enviarem armament de precisió que
no produeix efectes col·laterals” perquè
“fan diana amb una precisió extraordi-
nària”. I, la veritat, això és un consol que
ni s'ho pot imaginar. Sabent això, que fan
diana amb gran precisió, és a dir que ma-
ten bé, ara ja estic molt més relaxat.

El problema de la cosa és que Bor-
rell ha hagut de fer aquest equilibrisme
per salvar un acord amb els saudites que
inclou construir cinc corbetes a les dras-
sanes de San Fernando (Cádiz). O sigui,
els senyors del regne de Saüdvan van dir
a Espanya: si voleu un contracte multi-
milionari per fer uns vaixells i donar fei-
na a una zona amb greus problemes d'a-
tur, us mengeu això de vendre'ns les ar-
mes. I Espanya només va poder triar si
s'ho menjava amb patates al caliu o amb
patates rosses.

No, no acabarem amb les guerres.
I els humans seguirem fabricant armes

per matar-nos perquè 1/ són un gran
negoci i, 2/ sobretot, perquè ens ma-
tem entre nosaltres des de molt abans
d'Atapuerca. Però home, una miqueta
de respecte per la nostra intel·ligència
sí que caldria, no?

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques perquè
són senzilles i tendres, vol dir que es
pensa que som imbècils. No, escolti, ja

ens pot dir la veritat. Les ar-
mes maten, amb precisió o
sense. I tots ho sabem per-
què fa anys que ens afaitem
(o ens depilem). I, de vega-
des, per no arruïnar una
zona ja prou arruïnada i
per evitar conflictes socials

derivats del no futur, un estat ha de
vendre armes i si cal s'ha de vendre l'à-
nima. I una part de l'opinió pública es-
tarà d'acord amb fer-ho i una altra no.
I vendre armes a un país com l'Aràbia
Saudita és motiu de crítica. Molta.
Però això va amb el sou del polític. La
vida és dura. I la del polític, més.

En tot cas, és millor rebre crítiques
per prendre decisions que poden agra-
dar més o menys que no per intentar
enganyar (molt) la gent amb explica-
cions de nivell de classe dels Dofins.

Publicat a El Nacional.cat

La meva enhorabona
@valtonyc! Avui es con-

firma novament el que ja
sabíem: hi ha països a la UE amb una
idea dels drets civils més sòlida i de-
mocràtica que la que tenen a Espanya.
Llocs on creuen de veritat en drets com
per exemple el de la llibertat d'ex-
pressió.

La lucha entre Cs y PSC
será durísima en el AMB

estas municipales. Cs ha
hecho un buen movimiento con la pla-
taforma, que permite acercarse a cargos
y bases socialistas, como Corbacho.
Pero la polarización indepe va de baja-
da y Sánchez es presidente, factores que
favorecen al PSC.

@apuente

La líder de Ciutadans a
BCN, @CarinaMejias, in-

fla el seu currículum amb
un màster i un postgrau que no ha fet.
Ho destapa @eldiarioes i @neustomas.
I la Universitat de Vic ho confirma. Ella
al·lega que va "delegar" en una perso-
na de Cs passar el currículum a l'Ajun-
tament.

La arrogancia de la iz-
quierda universitaria que

está por encima del bien y
del mal: los que no piensan como ellos
"les han lavado el cerebro". Ellos ponti-
fican con todo descaro y son capaces de
proclamar que Puigdemont es el Che
Guevara del Penedés aunque sea de Gi-
rona! #Catetos.

@XSalaimartin@rafagarridov@toni_comin

per Iu Forn

Armes que maten (però poquet)

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques,

vol dir que es pensa que som imbècils

Escola Paideia
El Districte acull fins al 29 d’octubre una
exposició sobre el 60è aniversari de l’Es-

cola Paideia. Aquest centre d’educació es-
pecial es defineix com una escola on els
alumnes potencien les seves capacitats 

a través d’una educació de qualitat.
pàgina 20

Eix Sants-Les Corts
L’eix comercial Sants-Les Corts organit-
za aquest dissabte una nova edició de la
Mostra de comerç al carrer Joan Güell.

Al llarg del dia el carrer s’omplirà de co-
merciants que oferiran els seus produc-

tes i d’activitats per a tots els veïns. 
pàgina 24

Agustí Colom
El Districte, amb Colom al capdavant,

va inaugurar dissabte amb una festa
veïnal  la reurbanització del carrer Con-

xita Supervia, que s’ha convertit en un
espai sense pràcticament cotxes on 
els vianants són els protagonistes.

pàgina 22
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L’Eix Sants-Les Corts es prepara 
per a la Mostra a Joan Güell1

2 Tomás Terradas, protagonista 
del primer triomf de l’RC Polo

Rodríguez-Barbero presenta 
‘We can dance’ a la Caldera

Colom haurà d’explicar demà 
les possibles retallades

“Autodenúncia” a les Corts 
per retirar llaços grocs

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Les claus Les claus
Les millors
perles

Els moviments dels partits polítics
catalans a Madrid, un dia després
de la darrera Diada, tornen a evi-
denciar que una cosa és posar-se
la samarreta que toca i aixecar els
braços enmig del poble, plebe,
ciutadania, gent, majoria i l’altra
escoltar i defensar el que diuen.
Mots tan pervertits pels polítics
de classe que em nego a utilitzar-
los per definir el milió de persones
que vam tornar a sortir al carrer
convocats per l’ANC. En diré una
multitud de persones decents i
dignes, unides en un sol crit: ‘Fem
República Catalana’, el motiu de
la convocatòria. Què no han en-
tès? Fem, construïm ara; Repú-
blica, una forma de govern en què
el cap d’estat té caràcter electiu i
no hereditari (o sigui el contrari
d’una monarquia) i Catalana, nos-
tra, lliure, pertanyent a Catalunya
o als seus habitants, no a la me-
tròpolis de Madrid. Junts x Cat i
ERC llegiu-ho a poc a poc. No era
per fer un altre referèndum,
n’hem votat ja dos i el segon amb
sang pel mig. No era per iniciar un
diàleg amb condicions imposades
pel govern de torn espanyol. No
era per cap estatut, ja el van ajus-
ticiar socialistes i populars. No era
pel dret a decidir, ja hem decidit...
Era per la República. Només amb
ella alliberarem els presos polí-
tics, farem tornar els exiliats i po-
drem ésser en pau. Si no volem
que els processistes ens tornin a
entabanar amb discursos abran-
dats i fets porucs és l’hora de crear
una plataforma electoral amb
l’ANC, Òmnium, les CUP, Sú-
mate, CDR, Som Alternativa i els
sindicats, col·legis professionals i
col·lectius socials que vulguin de-
fensar la República Catalana.

Insisteixo
per Joan Xuriach

Negoci o formació?
per David Rabadà

L’actual polèmica dels màsters
universitaris hauria de fer re-
pensar el màster en educació
que els docents han de passar
per exercir de professors a se-
cundària. Molts màsters na-
cionals consisteixen en tres co-
ses, una matrícula molt cara,
una credencial d’assistència i un
treball final per aprovar-lo. En
poques ocasions hi ha exàmens
de coneixements profunds i tot
sembla la dita de pagant Sant
Pere canta. Doncs cal pregun-
tar-se si passa el mateix en el
màster d’educació, és a dir, si
aquest també esdevé un nego-
ci d’algunes universitats. Primer
cal preguntar-se qui imparteix
aquest màster? L’expliquen pro-
fessors bregats en aules de se-
cundària? O altres experts que
poc coneixen els instituts i els
adolescents? Sorprenentment
qui més explica com ensenyar a
secundària no són els seus pro-

fessors sinó persones externes
a les seves aules. El segon que
cal preguntar-se és què s’im-
parteix més en aquest màster?
Si tècniques específiques de
com impartir l’especialitat ob-
jecte del màster o teories gene-
rals i allunyades de les especia-
litats de secundària? També, i
sorprenentment, les teories ge-
nerals hi predominen en detri-
ment de tècniques específiques.
Però el més important que cal
preguntar-se és el següent: com
s’avalua i aprova aquest màster?
Amb exàmens i proves que de-
mostrin els nous aprenentatges
adquirits? O amb treballs i es-
crits que mostren les síntesis en-
tre pràctiques i teories? Doncs
altre cop, i sorprenentment, es
demanen més memòries que no
pas exàmens de nivell. Ara que
cadascú tregui les seves con-
clusions. El màster en educació?
Potser més negoci que formació.

Un pres d’una presó de Florida, als EUA, va assassinar el seu
company de cel·la, li va treure els ulls i es va fer un collaret
amb una de les seves orelles. El pres va ensenyar el penjoll

que es va fer amb l’orella del seu company a altres presos durant
l’esmorzar al menjador. Els ulls els va deixar en una tassa a la cel·la.

El president veneçolà Nicolás Maduro ha rebut fortes críti-
ques després de la difusió de diversos vídeos en els quals
se’l veu menjant carn en un famós restaurant de Turquia,

entre el seu país travessa una greu crisi traduïda en escassetat i
falta de poder adquisitiu per comprar aliments.

Coca-Cola està estudiant entrar al mercat creixent de les infu-
sions de cànnabis. La beguda, que estaria dissenyada per re-
duir inflamacions i dolors, portaria cannabidol (CBD), que és

un dels components presents en el cànnabis però, a diferència del
THC, no és un psicoactiu. És per això que és legal en molts països. 

El preu majorista de la llum ha tocat aquesta setmana un
nou màxim anual, superant de nou els 75 euros per mega-
watt hora. Aquest nou repunt de preus consolida la ten-

dència a l’alça del mercat elèctric. El govern espanyol vol conte-
nir la tendència, però sembla que ho té complicat.

Un veí de Reus ha acceptat una pena de quatre mesos de pre-
só i una multa de 360 euros per amenaçar i injuriar el diputat
de Ciutadans Carlos Carrizosa en un missatge que va publi-

car a través del seu compte de Twitter. El processat no haurà d’entrar
a presó, però la multa no se l’estalviarà.

@Jaumedebarbens: Ara que tothom en
parlarà pels Emmy, no puc fer més que
recomanar 'The Marvelous Mrs. Maisel'.
De les sèries que millor m'ho he passat.

@QuimTorraiPla: Un cop més, qui va a
buscar la justícia fora de l’Estat espanyol la
troba. Felicitats @valtonyc per seguir sent
un ciutadà lliure a Europa.

#ValtonycTampoc

@elbenegre: L’OMS adverteix que es-
coltar qualsevol de les respostes i men-
tides d’Aznar d’avui pot provocar un atac
de vòmits, mareig i diarrea explosiva. 

#RetornAlPassat #SenyoraMaisel

Vist al Twitter



26 de setembre del 2018Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

7 | 

línialescorts.cat



| 8

línialescorts.cat 26 de setembre del 2018

Falta una setmana i escaig. El
pròxim divendres 5 d’octubre es
donarà el tret de sortida a una
nova edició de la Festa Major del
districte, que ja suma 212 anys
d’història. Les Corts s’omplirà de
confeti, foc, música, ball, cultura
popular, poesia, esport, circ, ani-
mació, diversió, convivència i
somriures. Deu dies de festa, fins
diumenge 14 d’octubre, amb 280
activitats de tot tipus, per a tots els
públics i a tots els barris del dis-
tricte. 

Desenes d’entitats, associa-
cions, membres de la Federació
d’Associacions i comissions de
festes de les Corts, el veïnat, els
equipaments culturals i espor-
tius, la xarxa comercial i el Dis-

tricte de les Corts han fet possible
que novament la Festa Major si-
gui una realitat. També els patro-
cinadors de la festa: El Corte In-
glés, l'Illa Diagonal i el RACC.

La festa arriba amb els clàssics
de sempre: el pregó, enguany a
càrrec d’Anna Morancho, membre
de l’Associació Discapacitat Vi-

sual Catalunya B1+B2+B3, entitat
participant en l’Espai d’Inclusió;
el correfoc unitari; el concert líric
de Festa Major; el CirCorts; l’e-
lecció del cortsenc o cortsenca de
l’any; l’homenatge a les entitats;

les sardanes, gegants i castellers;
les rutes guiades; el castell de
focs; i els concerts de música per
a tots els gustos, entre moltes al-
tres activitats. També consolida
activitats com el Toc d’inici fruit de
la col·laboració dels Diables de les
Corts i el Centre de creació La Cal-
dera de les Corts. D’altra banda,
i per tercer any consecutiu, el
districte gaudirà del Festival d’a-
nimació Oriol Canals amb contes,
cançons, rialles i una guerra de
confeti per a petits i grans, orga-
nitzat per la Federació d’asso-
ciacions i comissions de festes de
les Corts. 

Però també arriba una Festa
Major amb diverses novetats. Per
una banda, nous escenaris d’ac-
tivitats com la recent estrenada
biblioteca Montserrat Abelló o el
Parc de Can Rigal, que enguany
debuta a la Festa Major amb una
jugatecambiental. D’altra ban-

da, el concert líric de Festa Major
canvia de dia i enguany se cele-
brarà dissabte 13 d’octubre a
l’Auditori Axa, amb l’actuació de
la soprano Sara Bañeras (les invi-
tacions es poden sol·licitar a 
comunicaciolescorts@bcn.cat fins
a l’11 d’octubre a les 13h). Per aca-
bar, i com a novetat destacada, el

tret de sortida de la segona edi-
ció de la ‘Ruta de Tapes per les
Corts’ coincidirà amb la Festa
Major, dimecres 10 d’octubre.
Després, els veïns i veïnes del
districte la podran gaudir tots

els dimecres fins al 31 de des-
embre. 

Finalment, i com ja és tradi-
cional, el programa de la festa in-
corpora activitats inclusives per
afavorir la participació de perso-
nes amb mobilitat reduïda i amb
diversitat funcional. A més, el
programa imprès de la festa està
adaptat, com en edicions ante-
riors, a les persones amb disca-
pacitat visual, amb un codi invi-
sible a la portada que, mitjançant
una aplicació mòbil gratuïta, en-
llaça a unes locucions que lle-
geixen tota la informació que
conté.

El programa d’activitats com-
plet de la Festa Major es pot
consultar a www.barcelona.ajun-
tament.cat/lescorts. També es-
tarà disponible en suport físic a
la majoria d’equipaments del
Districte, a partir de divendres
28 de setembre.

Engalanats per la festa
» Del 5 al 14 d’octubre, les Corts s’omplirà amb gairebé 300 activitats per la Festa Major

» El pregó el farà Anna Morancho, de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3

La Festa Major
arriba amb nous

escenaris d’activitats

Redacció
LES CORTS

Quatre moments de la Festa Major de l’any passat. Fotos: Districte

El concert líric 
canvia de dia: serà

dissabte 13 d’octubre
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Un cartell 
que integra 

els tres barris
DISSENY4Una festa de tots i totes.
Aquest és el concepte que Laura Cle-
mente ha traslladat al seu cartell, la pro-
posta guanyadora del concurs de cartells
d'enguany, que representa tres edificis
emblemàtics i reconeguts del districte. La
tradicional església de la plaça Concòr-
dia a les Corts, l’edifici que anys enrere era
el pavelló de lactància de la institució as-
sistencial del barri de la Maternitat i
Sant Ramon, i el monestir del segle XIV
del barri de Pedralbes són els protago-
nistes del cartell. Una proposta on no fal-
ten els focs artificials, les sardanes i els
castellers, el vessant més esportiu de la
festa, veïns i veïnes conversant, ballant i
gaudint. On les garlandes serveixen per
lligar i unir tots els barris en un ambient
de gresca i xerinola. 

El cartell ha estat seleccionat per un
jurat format per diferents entitats de la
Federació de les associacions i comis-
sions de festes de les Corts, així com de
la Taula de Cultura del Districte. L’auto-
ra de l’obra és graduada en Enginyeria en
disseny industrial i desenvolupament
del producte per la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, i ha treballat durant
la carrera en projectes relacionats amb
el disseny industrial, però també amb el
disseny gràfic.

A mitjans de setmana arriba un
dels actes institucionals més es-
pecials de la festa: l’homenatge
a les entitats del districte que ce-
lebren alguna efemèride, per la
seva constància i perseverança.
Enguany en són deu: l’escola
Ausiàs March, la Fundació Pere
Tarrés, l’Orfeó de les Corts, l’es-
cola Lavínia, la Banda de Música
del Col·legi Pare Manyanet, l’As-
sociació de Veïns Sant Ramon,
l’Associació de Veïns de Pedral-
bes, la Institució Cultural de les
Corts (ICC), el grup de Dones
del Casal de les Corts i l’Ateneu
Popular de les Corts. Totes elles
rebran un reconeixement dime-
cres 10 d’octubre a les 19h al cen-
tre cívic Can Deu.

VALORS
Per altra banda, les entitats de les
Corts trien cada any la persona
que millor representa els valors i
les tasques del teixit social dels
barris de les Corts envers el des-

envolupament i millora del terri-
tori. Les candidatures proposades
i votades per diferents entitats de
les Corts han estat Florián Gutié-
rrez Moreno, el qual s’ha dedicat
durant sis anys a mantenir en
funcionament el menjador so-
cial de la Parròquia de Santa Te-
cla; Mª Victoria Garcia Gaitero,

promotora de l’Associació de Do-
nes del Camp Nou –posterior-
ment Associació Elisenda de
Montcada i membre del Consell
de Dones del Districte–; Manel
Martí i Salvador, fundador de
l’Associació Discapacitat Visual
Catalunya B1+B2+B3; i Eva Serra
i Puig, a títol pòstum, historiado-
ra, activista política catalana i
veïna de les Corts. El nomena-
ment es farà durant l’acte d’ho-
menatge a les entitats.

Entitats i persones compromeses
» Dimecres 10 d’octubre se celebrarà l’homenatge a les entitats al centre cívic Can Deu

» En el mateix acte tindrà lloc la proclamació del cortsenc o cortsenca de l’any

Redacció
LES CORTS

Representants de les entitats homenatjades l’any passat. Foto: Districte

Un pregó inclusiu
BENVINGUDA4El pregó de
la Festa Major d’aquest any, i
amb el compromís que va ad-
quirir el consistori que la prego-
nera fos una dona, tindrà lloc el
pròxim diumenge 7 d’octubre a
les 12 del migdia a càrrec d’Anna
Morancho. 

Aquesta jove cortsenca ha es-
tat escollida perquè reflecteix va-
lors tan importants al districte
com la integració, el treball, l’esforç,
la perseverança i l’amor per les
Corts. L’Anna forma part de l’Asso-
ciació Discapacitat Visual Cata-
lunya B1+B2+B3, entitat membre
de l’Espai d’Inclusió de les Corts, i
participa en diversos projectes
per seguir fent del nostre territori
un lloc encara millor on viure. 

Nascuda, criada i resident al dis-
tricte, aquesta cortsenca de 30
anys ha participat com a veïna de
les Corts en activitats de tota mena
als centres cívics de Tomasa Cue-
vas - Les Corts i Joan Oliver - Pere
Quart. També ha compartit jorna-
des d’intercanvi amb l’Ateneu de
Fabricació Digital de les Corts, en
què ha aportat els seus coneixe-
ments en accessibilitat per a ma-
terials formatius; ha participat com
a assessora en projectes d’adap-
tació d’espais del districte, com als
nous espais del centre cívic Joan
Oliver – Pere Quart, i ha col·laborat
en el disseny de la versió inclusiva
del producte-obsequi de la cam-
panya nadalenca 2017-2018 de
les Corts, entre altres. 

Quatre veïnes
i veïns destacats

opten a la distinció
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Malabars, acròbates, clowns, poe-
tes, músics... Els artistes del circ en-
vairan el districte en un històric de
la Festa Major de les Corts: el fes-
tival de circ al carrer Circorts. Una
iniciativa que pretén acostar
aquest art sense fronteres d’edat,
llengua o estatus econòmic, alhora
que fa una aposta clara per pro-
mocionar els artistes emergents i,
sobretot, per reforçar la partici-
pació dels veïns a l’esdeveniment
amb un programa pensat per a
tota la família, amb tallers de circ.

Novament, aquesta edició del
festival començarà amb la canta-
da de l’himne a càrrec de La Tres-
ca i la Verdesca i els alumnes de l’es-

cola Lavínia. Després, tres intensos
dies per gaudir de shows de clowns,
d’acrobàcia, de trapezi o de poesia.
A més, tant divendres com dis-
sabte, la jornada acabarà amb els
concerts a la guingueta. La cloen-

da del festival serà diumenge a les
set de la tarda amb l’espectacle
Danscircant, música en directe per
moure l’esquelet amb molta mar-
xa i sorprenents números de circ.

Des de fa quatre anys col·la-
boren en la seva organització el Ca-
sal de Joves de les Corts, l’espai Jo-
vecardí i l'escola Lavínia per tal de
reforçar els vincles del certamen
amb el barri. Així, ja s’ha consolidat
la cantada de l'himne per part
dels alumnes de l'escola i, també,
la programació musical amb Jo-
vecardí.

Senyores i senyors, nens i ne-
nes... Benvinguts a l’espectacle! 

Circ per a tots els públics
» El festival Circorts, un clàssic de la Festa Major, apropa l’art circense de forma gratuïta

» Els espectacles tornaran a concentrar-se al carrer Benavent del 5 al 7 d’octubre

Redacció
LES CORTS

Rialles, música, contes i balls. Una
combinació perfecta per gaudir de
les propostes del tercer Festival
d’animació Oriol Canals, organitzat
per la Federació d’entitats i comis-
sions de la Festa Major de les Corts. 

El festival arrencarà, com cada
any, amb una ‘batalla’ plena de color
i somriures: la Guerra de confeti, que
es farà diumenge 7 d’octubre a les
cinc de la tarda a la plaça Sòl de Baix,
de la mà d’Àngel Daban i Noè Rivas. 

La següent activitat arribarà di-
mecres 10 d’octubre, amb l’espec-
tacle ‘Buff’, de la companyia l’Ou Fe-
rrat. Divendres, dissabte i diumen-
ge es podrà gaudir de dos espec-
tacles diaris: ‘Mou-te amb el Gripau’
i ‘Cooperem o competim’, divendres;

‘Ballaruga i pessigolles’ i ‘Apali Fa-
mília!’, dissabte; i ‘Tornarem, un es-
pectacle’ i ‘Animació amb escuma’,
diumenge per tancar el festival. 

Amb aquestes activitats, adre-
çades a tots els públics, es vol re-
tre homenatge al cortsenc Oriol Ca-
nals, que va morir en un accident
el 2014. L'Oriol, músic i animador
cultural, va participar activament
de la vida cultural i associativa del
barri, sent, entre d’altres, director
del Casal de Joves de les Corts. 

La Federació posa a la venda
el mocador de la festa i la recap-
tació anirà destinada a l’ONG La
Recolectiva, que dona suport i
ajuda les famílies dels territoris
ocupats de Cisjordània.  

Tal com va passar l’any passat,
segur que el festival escamparà
aquella alegria de viure i com-
partir cançons, contes i balls que
tan bé descrivien l’Oriol.

Animació cultural 
i infantil 

al tercer Festival
Oriol Canals

Redacció
LES CORTS

Dues imatges de l’edició de l’any passat del CirCorts. Fotos: Districte

El festival començarà
amb la cantada

de l’himne

L’espectacle
Danscircant servirà

de cloenda
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Tot i les novetats d’aquesta edi-
ció 212 de la Festa Major de les
Corts, la cultura popular, la mú-
sica i la tradició segueixen pa-
tents al districte. Així, durant
els dies de festa es podrà gaudir
de recitals de poesia, del concert
líric de Festa Major, de la músi-
ca clàssica, de les sardanes,
d’havaneres, del gospel, de les
orquestres, de bandes com el
Pare Manyanet –que celebra els
seus 50 anys–, dels punxadiscos,
del swing o del country.

Per als amants de l’esport, la
festa els ofereix la trobada de
rugbi, les simultànies d’escacs,
castellers, jornades esportives o
els campionats de pàdel, entre
d’altres.

Per la seva banda, la cultura
popular i la tradició tindran gran
presència a la festa. Divendres la
festa arrencarà amb el Toc d’inici,
que compagina modernitat i tra-
dició amb la dansa de La Calde-
ra i el foc dels Diables de les
Corts. Dissabte nit serà per al foc:
tabalers, balls de diables, revetlla
de foc Panarra i versots es dona-
ran cita al Correfoc unitari. Diu-
menge 7 d’octubre es farà la
plantada de bèsties i gegants i el

seguici popular des de l’avingu-
da Diagonal fins a la plaça Comas. 

A més, com cada any, el teixit
comercial de les Corts està im-
plicat en l’organització de la fes-
ta, organitzant nombroses acti-
vitats. A banda d’aquests actes, es
podrà gaudir de dues mostres de
comerç: la del Mirall de Pedralbes,
dimecres 10 d’octubre; i la de l’es-
trenada associació del Cor de
les Corts, nascuda aquest 2018,
que serà dissabte 13 d’octubre. A
més, cal destacar la participació
activa de Les Corts Comerç
08028, que organitza diversos
actes conjuntament amb l’Asso-
ciació de veïns de Sant Ramon i
la del Camp Nou. 

Les Corts, amb la música, 
la cultura popular i l’esport

La inclusió, present al
programa de Festa Major

IGUALTAT4Com cada any, i
en un districte on l’aposta per la
inclusió és patent, el programa,
adaptat a persones amb disca-
pacitat visual en la seva versió im-
presa, inclou activitats per afavorir
la participació de persones amb
mobilitat reduïda i amb diversitat
funcional. Una xerrada sobre pro-
jectes digitals inclusius, la 22a
edició de la passejada sobre ro-

des, l’11è Torneig d’Hockey +
Sala, un taller infantil, la venda so-
lidària de pastanagues, l’obra de
teatre accessible ‘La Tempesta’ o
la 8a cursa solidària ‘En marxa per
la paràlisi cerebral’ són les activi-
tats adaptades a tots els públics.
Enguany, a més, s’incorporen a la
festa unes rutes accessibles que
recorreran el patrimoni de Pe-
dralbes (caldrà reserva prèvia). 

La Ruta de tapes arrenca
durant la Festa Major

COMERÇ4El Districte de les
Corts, juntament amb els cinc ei-
xos i associacions comercials del
territori, ha posat en marxa la se-
gona edició de la Ruta de Tapes
per les Corts, els dimecres del 10
d'octubre al 31 de desembre.
Una segona convocatòria que
arriba farcida de novetats: vota-
ció a la millor tapa, un concurs a
Instagram i cinc xerrades infor-
matives sobre alimentació salu-
dable. Una ruta per gaudir d'una
oferta gastronòmica de quali-
tat i a molt bon preu, ja que la

tapa oferta per cadascun dels es-
tabliments més una beguda (ai-

gua, refresc o canya, o altres se-
gons l’establiment) només cos-
tarà 2,50 euros.

Per una Festa Major
on només SÍ és SÍ

MASCLISME4Un any més,
el districte diu NO, en majúscu-
les, a la violència masclista i ad-
voca per una Festa Major no se-
xista. 

Així, s'afegeix a la campanya
municipal contra la violència
masclista durant la festa amb
cartells col·locats al voltant dels
espais de festa i amb altres pro-

ductes divulgatius. Amb aques-
ta campanya es vol combatre
l'assetjament físic o verbal que de

vegades té lloc durant les activi-
tats festives, especialment a la nit.
Per unes festes lliures d’agres-
sions masclistes, gaudim la festa
des del respecte i la igualtat! 

A més, i com cada any, els or-
ganitzadors de la Festa Major
demanen una celebració amb
respecte i consciència sobre el
consum d’alcohol, tenint en
compte la prohibició de vendre
alcohol a menors. 

Tant al programa com en di-
verses peces de difusió al carrer,
es trobaran tota una sèrie de re-
comanacions sobre el consum
d’aquesta beguda. A més, també
s’ha fet una formació específica
al personal que estarà a les dife-
rents barres de festa atenent al
públic.

Tot plegat, per tenir una bona
Festa Major en convivència.

Redacció
LES CORTS

Arriba farcida 
de novetats, com

un original concurs

Els organitzadors
demanen vigilar amb
el consum d’alcohol
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L’Eix, amb el projecte ‘L’accessibilitat als 
establiments turístics i comercials del districte’

El Córner Vital Experiència neix
d’una necessitat d’alguns asso-
ciats d’aportar a les mostres de
comerç un toc diferent, moti-
vant, nou..., en definitiva, és
una iniciativa que sorgeix d’ells
mateixos per donar a conèixer
els seus serveis i productes.

Una experiència consen-
suada amb l’Eix Sants-Les

Corts, però totalment altruista
per part seva. El seu coordina-
dor ha volgut trobar les diferents
actuacions i tallers.

Explica que volen que sigui
el punt de partida per altres
mostres i per unir el col·lectiu
de socis que integren l’Eix i, so-
bretot, ser un reclam per cridar
a la participació de tothom.

La iniciativa sorgeix de la
idea de crear un espai propi, rei-
vindicatiu, i de la necessitat de
moure el comerç petit: donar a
conèixer què es fa al barri.

És, com ells descriuen, una
illeta de socis de l'Eix que tenen
com a objectiu d'agrupar-se per
potenciar una nova visió del
col·lectiu (o d'agrupació), en

una mostra de comerços també
del barri.  La seva raó de ser es
pot resumir en "sumar esforços
multiplica els resultats".

Alhora, tots estan moguts
per un mateix fil: defensar el co-
merç de barri, especialitzat, di-
ferent i que posa el seu màxim
valor en l'atenció personalit-
zada al client.

De la mateixa manera,
també volen potenciar l'agrupa-
ment dels comerços per ajudar
tots aquells que geogràfica-
ment siguin més lluny de l'Eix. 

Per últim, han volgut remar-
car la necessitat de solidaritat
convidant a entitats solidàries
per potenciar més encara la
unió i la col·laboració entre tots.

Salut, Solidaritat i Proximitat s’uneixen perquè pugueu conèixer maneres de sentir i viure la vida!

L’objectiu de la sessió a la qual
van assistir el president i la vi-
cepresidenta de l’Eix, Josep
Escofet i Reyes de la Corte, era
explicar l’estudi per apropar l’o-
ferta turística i comercial del
districte a les famílies i a les
persones que pateixin discapa-
citat intel·lectual.

Això també comporta que el
districte esdevingui una destina-
ció turística pionera, adaptada a
les necessitats d’aquest col·lec-
tiu, i esdevenir un referent per a
altres districtes de la ciutat.

L’estudi l’ha promogut l’Es-
pai d’Inclusió del Districte de les

Corts, un espai d’acció, de refle-
xió i d’interacció entre el conjunt
dels agents implicats: entitats de
persones amb discapacitat, en-
titats del tercer sector i agents
econòmics i de coneixement.

D’aquest estudi destaquem
que el comerç de barri oferirà
més proximitat amb la clientela,
que és majoritàriament fixa, i
que rep una atenció molt més
personalitzada, ajustarà el
tracte a les persones amb dis-
capacitat intel·lectual i a les
seves famílies.

Com a suport a aquest ser-
vei, es faran formacions espe-

cífiques al personal en contacte
amb el client, es disposarà d’un
manual o orientacions lligades
a l’atenció pel col·lectiu i una

guia sobre com adaptar els es-
pais i les instal·lacions perquè
siguin tan inclusius com es
pugui.

Pots trobar més informació al
Districte de les Corts:

@BCN_LesCorts
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Te Quiro Mucho nace de un sueño: el de unir dos
pasiones, el deporte y el bienestar. 

En Te Quiro Mucho propongo mis servicios
como quiromasajista y terapeuta manual. 

El masaje no sólo ayuda cuando hay una situa-
ción de dolor, como una inflamación, contractura o le-
sión. De hecho, para evitar llegar a esas situaciones,
podemos pensar en tratamientos preventivos.

Para los más activos, es aconsejable llevar una
planificación deportiva en la que se incluyan regu-
larmente sesiones de masaje, ya sean de pre-com-
petición, post-competición, de descarga…. y de esta
manera, precisamente, prevenir lesiones.

Por supuesto, si tu objetivo es disfrutar de un mo-
mento para relajarte y descargar el cuerpo de las pre-
siones acumuladas tras una jornada laboral, aquí
también encontrarás esa paz, con un masaje relajante.

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR?
• Masaje deportivo
• Masaje terapéutico
• Masaje relajante

• Estiramientos pasivos
• Masaje anticelulítico
• Masaje neurosedante

• Drenaje linfático
• Reflexología podal

• Taping – vendaje funcional
• Masaje en eventos deportivos

• Servicios para empresas
• Servicio a domicilio
• Entrenos personales

Article d’Arantxa Suau, quiromassatgista i terapeuta de Te Quiro Mucho

“Te Quiro Mucho, un sueño de pasiones y bienestar”

Arantxa en su centro

Un lugar ideal para los apasionados del té
Miss Perkins es un local pequeño y
acogedor donde se ofrece a la clien-
tela un gran surtido de tés e infusio-
nes de todo el mundo. 

Como dice su propietaria, María
Ángeles, sus pasteles y galletas son
cien por cien caseras y en su gran
mayoría, estan hechos con té. Tam-
bién ofrecen sandwiches y smoo-
thies. De hecho, María Ángeles
también explica que le encanta que
sus clientes participen en sus even-
tos y buscar iniciativas nuevas para
que puedan hacerlo. La responsable
se organiza para hacerlo todo, y por
eso insiste y agradece que para
poder hacer cualquier consulta se

haga por mensaje privado o por
WhatsApp al 640564569. Cuando
tenga un momento, contestará.

Las críticas especializadas lo reco-
miendan para desayunos y merien-
das. Tienen zumos naturales, con
variedad de galletas, un lugar especial
donde ofrecen dulces típicos de Ingla-
terra servidos con platos, tazas y tete-
ras parecidas a las que tenían las
abuelas en las vitrinas. Además, otros
clientes asiduos destacan la cantidad
de objetos de decoración que hacen
referencia a Alicia en el país de las ma-
ravillas, una caja del mismo Hobitton
e infinidad de detalles para observar
mientras degustas la elección. Eso lo

convierte en un lugar cuco y tranquilo,
un sitio acogedor que hace que te
puedas sumergir en Londres o en la
campiña inglesa.

Todos coinciden que es un lugar
acogedor, con desayunos y merien-
das exquisitas y un trato inmejorable y
situado en una zona muy bien comu-
nicada con transporte público.

Además, sus desayunos tienen
una gran relación calidad precio (por 3
o 4 euros puedes encontrar buenas
raciones). Permite la entrada de pe-
rros y dispone de una terraza al fondo. 

Su horario de apertura es de mar-
tes a domingo de 8 de la mañana a 8
de la tarde (con brunch y hora del té).

María Ángeles, responsable de Miss Perkins

La influencia ‘british’ se hace notar en Miss Perkins
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

L’ICAA ha definit 8 municipis
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona com a prioritaris, amb
els quals ha establert estratègies
de col·laboració en la promoció
d’aquesta mesura de protecció
per aconseguir una llar temporal
per a aquests nens i nenes.
Aquestes poblacions són Barce-
lona, Badalona, Mataró, L’Hospi-
talet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi del Llobregat i
Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una
mesura de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència i alhora un
gest compromès de famílies

que proporcionen un entorn
de comprensió, acompanya-
ment i estima a un infant que ho
necessita durant un temps de-
terminat. Actualment a Cata-
lunya hi ha més de 700 famílies
que acullen més de 900 infants.

Tot i així, encara hi ha infants
que viuen en centres malgrat
que podrien viure en família.
Són grups de germans o in-
fants amb malalties greus i di-
versitat funcional.

La persona o família interes-
sada s'ha d'adreçar a l'Institut Ca-
talà de l'Acolliment i de l'Adop-
ció (ICAA), que té representa-
cions territorials a les ciutats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Amposta, o bé ha de
concertar una cita amb una Ins-
titució Col·laboradora d'Inte-
gració Familiar (ICIF) per co-
mençar el procés.

QUI POT ACOLLIR?
Des del punt de vista legal, els
i les sol·licitants han de complir
els següents requisits: estar en
ple exercici dels drets civils, ser
majors de vint-i-cinc anys i te-
nir com a mínim catorze anys
més que la persona acollida.
Només s'admet l'acolliment per
a més d'una persona en el cas
dels cònjuges o de les parelles
que conviuen amb caràcter es-
table i, en aquests casos, n'hi ha
prou que un membre de la pa-

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

Poden acollir un infant les
persones o famílies que volen
col·laborar amb la cura dels in-
fants que no poden estar amb la
seva família d'origen durant un

temps. Les persones sol·licitants
han de gaudir d'una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps, tenir una actitud edu-
cativa flexible i un entorn fami-
liar socialitzador per a l'infant

acollit, i estar disposades a col·la-
borar amb els professionals tèc-
nics que acompanyen l'acolli-
ment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, inclo-
ent-hi els fills i filles, si n'hi ha,
han d'estar-hi d'acord.

TIPUS I DURADA
Hi ha sis tipus diferents d’aco-
lliment i durada. El primer és l’a-
colliment d'urgència i diagnòs-
tic. Aquest acolliment permet
que l'infant visqui amb una fa-
mília mentre es realitza l'estudi
sobre les circumstàncies que
han aconsellat separar-lo de la
família d'origen. És un tipus d'a-
colliment adreçat a infants de
fins a sis anys. La durada de l'a-
colliment serà el temps necessari
per dur a terme l'estudi de la si-
tuació.

El segon és l’acolliment sim-
ple, al qual l'infant és acollit per
una família amb la finalitat de re-

Es busquen famílies d’acollida
» La Generalitat fa una crida per trobar persones que vulguin acollir nens i nenes

» Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis
de l’àrea

metropolitana
de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 
infants que viuen

en centres malgrat
que ho podrien fer

en família

Pàgines especials
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tornar al seu entorn familiar
abans de dos anys. El tercer, l’a-
colliment permanent, es pro-
dueix quan l’infant és acollit per
una família mentre el seu entorn
familiar d'origen supera els pro-
blemes que poden requerir un

temps més llarg de recuperació.
L'acolliment es preveu superior
a dos anys.

També existeix la possibilitat
d’acolliment de cap de setmana
i vacances, un tipus d'acolli-

ment adreçat a infants majors de
nou anys, els quals estan in-
gressats en centres residencials
i necessiten gaudir d'un am-
bient familiar. L'infant conviu
amb la família col·laboradora
durant els caps de setmana i les
vacances escolars. 

L’acolliment en unitats con-
vivencials d'acció educativa,
per la seva banda, està adreçat
a infants i adolescents tute-
lats, amb necessitats educati-
ves especials, malalties cròni-
ques i/o trastorns de conducta,
i grups de germans que re-
quereixen una atenció més es-
pecialitzada. 

Per últim, l’acolliment per-
manent s’acordarà si es preveu
que el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més fa-
vorable per a l'interès de l'infant
o l'adolescent l'aplicació de l'a-
colliment preadoptiu o quan
aquest no sigui possible. <

4En aquest context, Biblioteques de Barce-
lona ha programat sessions informatives
sobre l’acolliment familiar en equipaments
de la ciutat. Les pròximes sessions tindran
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la
Vila Olímpica el 23 d’octubre, i a la Biblio-
teca Montserrat Abelló de Les Corts el prò-
xim 3 de desembre, a les 19 hores. Així ma-
teix, el conjunt de biblioteques de la ciutat

tenen a disposició de la ciutadania fulletons
informatius sobre l’acolliment familiar. 

A Mataró tindrà lloc una sessió infor-
mativa el pròxim 21 de novembre a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra, també a les 19 ho-
res. I de la mateixa manera, a tots els equi-
paments municipals es podrà trobar infor-
mació sobre aquesta mesura de protecció a
la infància.<

acolliment.gencat.cat

Sessions informatives
» Les biblioteques organitzen xerrades per informar
les persones interessades sobre l’acolliment familiar 

Hi ha sis tipus
diferents

d’acolliment
que tenen

durades diverses

PRIMER PAS
Presentar la sol·licitud d’acolliment i els 
documents requerits a una de les seus 
territorials de l’ICAA o a una Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar.

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

TERCER PAS
Elaboració de l’informe psicosocial, 
el qual descriu les característiques de la família,  
el tipus d’acolliment més idoni i determina 
el perfil de l’infant susceptible de ser acollit.

QUART PAS
Cerca de la família més idònia per a l’infant.

CINQUÈ PAS
L’últim pas consisteix a posar en marxa 
el pla d’acoblament. Es tracta d’un 
procés d’acostament progressiu 
entre l’infant i la família acollidora.

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5

Pàgines especials
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Les Corts

Una exposició repassa els 
60 anys de l’Escola Paideia

EDUCACIÓ4La seu del Distric-
te acull una exposició sobre l’es-
cola d’educació especial Paideia
en el marc del seu 60è aniversari.
Es pot visitar fins al pròxim 29
d’octubre.

A la mostra, batejada amb el
nom de ‘60 anys junts’, s’hi po-
den veure diferents projectes, ex-
periències i reptes d’aquest cen-
tre. Té com a objectiu donar vi-
sibilitat i normalitat al dia a dia
dels alumnes, professors i famí-
lies d’aquesta escola que va co-
mençar en una petita torre de
Pedralbes i que ara gaudeix d’u-

nes noves instal·lacions al carrer
Montnegre. Actualment el cen-
tre gaudeix d’uns espais total-
ment adaptats que permeten la
mobilitat plena i una gran mi-
llora en el dia a dia de tots els
alumnes del centre.

L’Escola Paideia es defineix
com un centre obert on els alum-
nes potencien les seves capaci-
tats a través d’una educació de
qualitat i una atenció persona-
litzada, on les famílies també re-
ben el suport necessari per
acompanyar-los davant la tasca
d’educar el seu fill.

CULTURA4La biblioteca Mont-
serrat Abelló acollirà el pròxim
11 d’octubre a partir de les set de
la tarda la presentació del llibre
‘En l’angle de la tarda’, un ho-
menatge a la poeta i traductora
que dona nom a aquest equipa-
ment de les Corts.

A l’acte, que forma part del
centenari Any Montserrat Abe-
lló 2018-2019, intervindran el
poeta i crític literari, Sam
Abrams i l’editor d’Ònix, Òscar
Esquerda. La jornada també
inclourà un recital poètic amb la
presència de tots els membres
del col·lectiu enVers. El llibre ‘En
l’angle de la tarda’ és un vers de
‘Verd sobre verd’, un poema
que Abelló va incloure en ‘Me-
mòria de tu i de mi’, publicat el 2006 just quan acabava de com-

plit els vuitanta-vuit anys. Ara,
amb el centenari del naixement
d’Abelló, enVers ha publicat
aquesta obra en reconeixement
a la poeta.

MÉS QUE UNA BIBLIOTECA
La biblioteca Montserrat Abelló,
inaugurada el passat mes de ge-

ner, és la més gran del districte.
Es tracta d’un equipament de-
dicat a la ‘cultura maker’, la ten-
dència que aposta per la idea que
tothom és capaç de desenvolupar
qualsevol tasca o producte sen-
se la necessitat d’un especialista.
La biblioteca va obrir després de
set anys de transformació d’una
antiga fàbrica tèxtil.

La biblioteca Montserrat Abelló acollirà l’acte. Foto: Districte

Un nou llibre repassa la figura
de la poeta Montserrat Abelló

Accident | Un autobús desfrenat xoca amb sis cotxes
Un autobús de TMB desfrenat va topar dimecres passat amb sis cotxes i dues 

motos al carrer del Doctor Ferran, al barri de Pedralbes. L’autobús, que estava 
aturat a la parada de fi de trajecte, estava buit i el conductor estava fent una pausa. 

Enguany se celebra
el centenari del
naixement d’aquesta
poeta catalana
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Baralla multitudinària entre
ultres al voltant del Camp Nou
SUCCESSOS4Els partits del Bar-
ça al Camp Nou són sovint un
problema per als veïns de la
zona. Soroll, incivisme, ocupació
de l’espai públic mentre es con-
sumeix alcohol, baralles... Són al-
gunes de les problemàtiques
amb els quals els veïns han de
conviure quan hi ha un partit.
Dimarts de la setmana passada
es va viure un nou espisodi amb
una baralla multitudinària entre
aficionats ultres del Barça i el seu
rival, el PSV Eindhoven.

La baralla va començar a les
sis de la tarda, una hora abans de
l’inici del matx. Segons van in-
formar els Mossos d’Esquadra,

un home, aficionat del Barça, va
ser detingut per agredir, amb
una porra extensible, un aficio-
nat holandès. En uns vídeos que
va publicar la Cadena Ser es pot
veure com dos grups d’aficionats
es van començar a llançar cadi-
res i a perseguir-se en una te-
rrassa del carrer de Felipe de
Paz. Al vídeo es pot veure com
l’agredit, que no va poder ser lo-
calitzat pels Mossos d’Esqua-
dra, queda estès a terra després
de rebre la pallissa. 

Segons va publicar el diari El
País, els aficionats ultres eren in-
tegrants dels Boixos Nois, tot i que
els Mossos no ho van confirmar.

URBANISME4La transforma-
ció del carrer Conxita Supervia
en un espai pràcticament sense
cotxes i amb els vianants com a
protagonistes principals ja és un
fet. Dissabte es va inaugurar la
reurbanització d’aquest carrer,
que fa 120 metres de llarg, amb
una festa que va fer que al llarg
del matí s’omplís de veïns. Petits
i grans van poder gaudir  de cer-
caviles, una batucada i diferents
espectacles.

Així doncs, el carrer que por-
ta el nom d’una destacada mez-
zosoprano barcelonina que va
morir l’any 1936 a  41 anys no-
més permet, a partir d’ara, el
trànsit rodat per a serveis i apar-
caments. També ha passat a ser
d’un sol nivell i a tenir més es-
pai verd. El tram final del carrer
ha guanyat una placeta a davant
d’una de les façanes del centre
Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’,
que d’aquesta manera ja no té el
mur que el deixava aïllat i el fa
més accessible per a la gent. Això
també permetrà que l’equipa-
ment pugui ampliar la seva pro-
gramació a l’aire lliure a partir
d’ara. 

CIUTAT MÉS VERDA
Des del Districte expliquen que el
nou disseny del carrer Conxita

Supervia és un altre exemple de
“l’aposta per un model de ciutat

més sostenible que permeti afron-
tar el repte de millorar la qualitat
de vida de les persones”. Afegei-
xen que l’objectiu és aconseguir

una ciutat “més amable, guanyar
el carrer per a les persones, re-
baixar l’índex d’accidentalitat
viària i la manca de verd i de zo-
nes d’esbarjo als barris”.

El conjunt de les obres, que
van començar el desembre de
l’any passat, han tingut un cost
lleugerament superior al milió
d’euros i han servit per trans-
formar més de 3.000 metres
quadrats d’espai públic. Les
Corts, doncs, fa un pas més per
tenir uns carrers amb més via-
nants i menys cotxes.

Els veïns van inaugurar el nou carrer amb una festa. Foto: Districte

Els veïns ja gaudeixen d’un carrer
Conxita Supervia sense cotxes

El tram final del carrer
ha guanyat una placeta
a davant del centre cívic
Joan Oliver ‘Pere Quart’



26 de setembre del 2018Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

23 | 

línialescorts.cat

Molts cops resulta difícil resumir una filosofia de
forma breu, però Hey Idiomes ho fa en dos concep-
tes: Live & Learn, és a dir, Viu i Aprèn. L’acadèmia, que
va camí de complir cinc anys al seu local del número
251 del carrer de Sants, és una de les referències al
barri en l’ensenyament d’anglès, francès, alemany,
rus i també de castellà per a estrangers. El procés d’a-
prenentatge de tots aquests idiomes, a més, porta el
segell marca de la casa de Hey Idiomes: la millor ma-
nera que dominar-los és vivint-los.

L’acadèmia és un espai pensat per a tothom, pe-
tits i grans, que ofereix cursos orientats a la prepara-
ció de l’examen oficial al qual els alumnes es vulguin
presentar en el marc de referència europeu. Actual-
ment, l’anglès és el més demandat, de manera que
Hey Idiomes prepara per als exàmens oficials de
Cambrigde (First Certificate in English o Certificate in
Advanced English), però també Test Of English as a
Foreign Language dels Estats Units, el DELF i el DALF
francès o el Goethe Zertifikat de llengua alemanya.

METODOLOGIA DIFERENT
Però què fa diferent Hey Idiomes? “Treballem amb la
metodologia Live & Learn. La part de learn és la del
coneixement, amb professors nadius, titulats i amb
experiència, permetem que els alumnes recuperin
classes si no han pogut assistir-hi”, diu Aurora Solà, la
directora del centre. “La part del live, en canvi, vol que
l’idioma passi a formar part del dia a dia de l’alumne,
que la seva relació no sigui la d’anar tres hores a

classe. Per això, proposem una sèrie d’activitats i
donem eines perquè vinguin a viure’l”, assegura Solà,
que creu que “aprendre’l no és suficient”.

A la pràctica, el live es pot aplicar perquè els pro-
fessors estan integrats i implicats, de manera que
proposen una sèrie d’activitats, personalitzades en
funció de cada grup. “Els alumnes afronten situa-
cions reals, reclamacions quan ens perden les ma-
letes, activitats de business comercial o anar a
comprar, però també n’hi ha d’altres més lúdiques,
com scape rooms”, afegeix Solà. La metodologia és
la mateixa per a tothom, de manera que la diferèn-
cia és la tipologia de l’activitat que es fa.

“No ens podem conformar a anar tres hores a
classe, fer els deures i estar content perquè s’ha
complert. L’idioma ha de formar part del dia a dia i
nosaltres oferim els recursos perquè ho puguin fer
a Barcelona”, apunta Solà. 

ACTIUS A LES XARXES
Per impulsar la part de Live, Hey Idiomes fa servir les
seves xarxes socials. “Pengem totes les propostes a
Instagram, i a través d’allà els alumnes ens confirmen
a quines vindran”, explica Solà, alhora que admet que
estudien obrir aquestes activitats a persones que no
siguin alumnes, pagant-les de forma separada.

UNA OFERTA VARIADA
Hey Idiomes, a més, intenta fugir de l’organització
tradicional de les acadèmies d’idiomes. “Sí que ofe-

rim cursos que coincideixen amb el calendari esco-
lar, però anem molt més enllà”, explica la directora,
“però també oferim la possibilitat de fer intensius
durant tot l’any, no només durant el mes de juliol, i
també hi ha grups que comencen al gener i s’aca-
ben el mes que ve. Va en funció de les necessitats
de la gent que entra, i per trencar amb el calendari
habitual”, afegeix. Solà també destaca que Hey Idio-
mes té un 95% d’aprovats, tant en adults com en
nens. “Els professors que tenim per preparar els exà-
mens oficials són especialitzats, i per això la xifra és
molt alta”, presumeix.

De cara a aquest juliol, l’acadèmia ja té prepa-
rats els cursos intensius (de dilluns a divendres, en
blocs de dues hores per a nens i nenes i de dues o
tres per als adults) en els quals podrien arribar a su-
perar un nivell sencer en un mes. A l’agost, en prin-
cipi, l’escola tancarà per vacances i tornarà a
posar-se en marxa el setembre. 

Pots consultar la seva oferta completa a www.heyidiomes.com o fer consultes al 933 313 462. 
A banda d’aquestes eines, Hey Idiomes també té perfils a Facebook, Instagram i Google +.

‘Live & Learn’, una combinació de lleure i d’aprenentatge, és el lema i la raó de ser d’aquesta
acadèmia que creu que la millor manera de dominar qualsevol idioma no és cap altra que vivint-lo

Hey idiomes, viure i aprendre
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Comerç

El Districte vol que el comerç
cortsenc sigui més accessible
ESTUDI4El Districte, juntament
amb la Universitat Ramon Llull,
ESADE i l'Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat, va
presentar la setmana passada un
estudi que té com a objectiu
identificar l’estat actual dels es-
tabliments comercials, i també
turístics, pel que fa a la seva ac-
cessibilitat envers les persones
amb discapacitat intel·lectual.

L’estudi, doncs, ha tingut
com a objectiu conscienciar els
negocis de la necessitat de ser ac-
cessibles per a tothom. Es van
analitzar quatre aspectes: els
factors ambientals, l’actitud de
l’equip, la formació i coneixe-

ments de l’equip i les bones
pràctiques. Les conclusions van
ser que les persones amb disca-
pacitat formen part d’un col·lec-
tiu poc conegut i poc visible; que
hi ha un interès dels establi-
ments per millorar en accessi-
bilitat i que no tenen una políti-
ca d’accessibilitat específica per
a persones amb discapacitat.

Durant l’acte de presentació,
el regidor Agustí Colom va afir-
mar que “avui tots som cons-
cients de la importància de la sos-
tenibilitat, però des del punt de
vista dels mateixos negocis s’ins-
tal·la una demanda de compro-
mís social i de democratització”.

FIRA4L’Eix Sants-Les Corts ja
ho té a tot a punt per a una nova
edició de la Mostra  de Comerç
al carrer Joan Güell, que se ce-
lebrarà aquest dissabte entre
dos quarts d’onze del matí i dos
quarts de nou del vespre.

Així doncs, al llarg del dia els
comerciants exposaran els seus
productes al carrer, amb una
oferta variada per acostar el co-
merç local a tots els assistents a
la fira. A banda de l’aspecte
més comercial, la jornada tam-
bé estarà plena d’actuacions,
un sorteig de vals de compra, ta-
llers i un racó especial dedicat a
la salut. 

Les actuacions estaran re-
partides en dos escenaris, que
estaran situats a Joan Güell
amb Evarist Arnús i a Joan
Güell amb el Mirador de la pla-
ça Can Mantega. En el primer,
el tret de sortida el farà el Grup
Suraia i tot seguit serà el torn
del flamenc, les sevillanes, el
hip-hop i la salsa, que aniran a
càrrec de l’escola Swingma-
niacs-Carmen Caparrós. A la

tarda hi haurà una actuació in-
fantil, teatre en anglès, un con-
cert del grup Vöel i una classe
oberta i ballada de swing a cà-
rrec de l’escola Swingmaniacs-
Carmen Caparrós.

El segon escenari, d’altra
banda, acollirà una actuació in-
fantil, zumba, arts marcials, li-
nedance i les actuacions de l’Es-
cola de Música Farré.

Fora dels dos escenaris tam-
bé hi haurà actuacions itine-
rants, com ara una exposició de
pintures i diferents tallers.

SOPAR POPULAR
A les nou del vespre arribarà un
dels moments més esperats del
dia, el sopar popular de vedella
rostida a l’antiga, que costarà
quatre euros.

La mostra serveix per donar la benvinguda a la tardor. Foto: Sants-Les Corts

El carrer Joan Güell serà dissabte
l’epicentre del comerç local

Model Comercial |Àrees de Promoció Econòmica
La tramitació del projecte de llei de les Àrees de Promoció Econòmica (APE), un model comer-

cial que preveu la creació d’entitats de col·laboració publico-privada, ja està en marxa. La conse-
llera d’Empresa, Àngels Chacón, ho va anunciar en una reunió amb la Unió d’Entitats de Retail. 
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Esports
Inici de curs perfecte 

dels dos sèniors del Polo

L’inici de la temporada 2018-19
difícilment hauria pogut resultat
millor per a l’RC Polo. Els dos
equips sènior del conjunt de Pe-
dralbes han guanyat tots els par-
tits oficials que han disputat fins
ara i, per tant, comanden de for-
ma provisional les dues Divi-
sions d’Honor.

L’arrencada del sènior mas-
culí, com ja havia passat altres
anys, està sent immaculada. Els
de Carlos García Cuenca sumen
tres victòries en tres partits, nou
punts, i només la diferència de
gols fa que l’equip sigui segon en
comptes de líder, posició que
ocupa l’Egara. De fet, les tres
victòries que ha aconseguit l’equip
en aquest curs tenen dos deno-
minadors comuns: han estat per
la mínima i contra equips de Te-
rrassa. La primera va ser al camp
del CD Terrassa el segon cap de

setmana del mes (1-2), mentre
que en els següents enfronta-
ments l’equip ha aconseguit de-
rrotar l’Atlètic Terrassa (3-2) i un
dels equips nouvinguts a la cate-
goria, el Línia 22 (1-2).

Els de Pedralbes, doncs, vol-
dran mantenir aquesta bona línia
en el darrer partit del mes, aquest
diumenge a un quart de dues del

migdia contra el Club de Campo
madrileny, que ha guanyat un
partit, n’ha empatat un altre i ha
perdut un d’aquests tres primers.
Quan ja siguem a l’octubre, els de
García Cuenca viatjaran al camp
Pau Negre per jugar contra el Bar-
ça, que encara no ha guanyat
cap dels seus partits.

Per altra banda, la Lliga Iber-
drola, la Divisió d’Honor feme-
nina, es va posar en marxa dis-
sabte passat després de la dispu-
ta del Mundial, en el qual la se-
lecció espanyola va obtenir una
medalla de bronze.

Tots els partits es van dispu-
tar en una franja de mitja hora i
el més espectacular va ser el de la
posada de llarg del Polo de Fa-
brizio Demarchi, que va oferir un
recital al camp de l’Egara (0-5). La
internacional neerlandesa Mar-
lies Verbruggen va ser la millor ju-
gadora del matx, amb dos gols,
mentre que les altres tres dianes
del conjunt de Pedralbes van
portar la firma d’Isabel Zaldúa, de
la capitana Nora Louisa Bruins-
ma i de Marta Segú.

Gràcies a aquesta maneta, el
Polo ocupa la primera plaça de la
classificació, una condició que
defensaran a l’Eduardo Dualde
diumenge a tres quarts d’11 del
matí contra el Taburiente. El se-
güent matx serà el 7 d’octubre
contra la Real Sociedad.

» El sènior masculí segueix amb un registre excel·lent de tres de tres
» Les de Fabrizio Demarchi golegen l’Egara i ocupen el primer lloc

Alex Davidovich, subcampió
del Challenger de Szczecin

El jove Alex Davidovich,
una de les promeses de
la base del Reial Club de
Tennis Barcelona, con-

tinua fent passes en la seva tran-
sició al circuit professional. El
tennista nascut a Màlaga va pro-
clamar-se, el passat diumenge 16,
subcampió de l’ATP Challenger
de Szczecin (Polònia).

El jugador de l’RCTB va anar
superant totes les eliminatòries
del campionat disputat al nord-
oest d’aquest país, però va perdre
la final contra l’argentí Guido An-
dreozzi en un partit molt dispu-

tat que es va haver de resoldre en
tres sets (6-4, 4-6 i 6-3). Amb
aquest resultat, el tennista ocu-
pa el número 285 del rànquing.

ELECCIONS CONVOCADES
Institucionalment, dimecres pas-
sat el club va anunciar la convo-
catòria d’unes noves eleccions.
Els comicis se celebraran entre
els dies 18 i 19 de novembre al
Saló del Club. Albert Agustí Gar-
cía-Navarro, que ocupa la presi-
dència des de fa 10 anys, és el ca-
torzè president de la centenària
història de l’RCTB.

El Joventut perd a domicili
contra el poderós Almeda

El primer partit de la
temporada a domi-
cili es va saldar amb
una derrota per al

Joventut. El conjunt cortsenc
no va tenir cap opció de victòria
en la seva visita de diumenge
passat a la pista del Basket Al-
meda (68-39).

El partit, de fet, ja va quedar
resolt al descans, ja que les de
Marc Roset només havien acon-
seguit anotar 13 punts, mentre
que les cornellanenques n’havien
aconseguit 33. El millor parcial
per al Joventut, de fet, va ser

l’últim, en el qual l’equip va
aconseguir anotar 15 punts. Lau-
ra Martínez i Laura Guilanyà
van ser les dues jugadores gro-
gues que van tenir un major en-
cert de cara a cistella.

El conjunt de Roset tancarà el
mes aquest dissabte amb un nou
partit a domicili, a la pista del
Club Bàsquet Roser, a partir de
dos quarts de sis de la tarda. Pel
que fa al primer enfrontament
del mes d’octubre, serà el diu-
menge 7 al Pavelló de l’Illa, a par-
tir de dos quarts de vuit del ves-
pre contra el CB Igualada.

Futbol | Inici irregular de lliga dels Veterans de Catalunya
Dues victòries i dues derrotes. El primer equip del Veterans de Catalunya ha començat

el curs de forma irregular en la temporada 2018-19. Els dos pròxims reptes per a l’equip
de Ramon Cirera seran el partit a casa contra el CD Carmelo i la visita al Dinàmic Batlló.

El Polo comparteix el primer lloc amb l’Egara. Foto: Jose Mari Llorens / RCP

Pau Arriaga
PEDRALBES

4
partits són els que han
disputat els dos equips
del club, que lideren
les Divisions d’Honor
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Presentació del llibre 
‘El receptari groc’
El receptari groc és un llibre

farcit de receptes grogues
dedicat als polítics empre-

sonats- empresonades per les
seves idees i en defensa del seu
país.

Aquest llibre neix de la inicia-
tiva d’Ada Parellada a principis de
gener del 2018, quan va fer el pri-
mer sopar groc al seu restaurant
Semproniana. Aquest sopar groc
es va organitzar, juntament amb
Òmnium i l'ANC, en solidaritat
amb els presos polítics. Aquesta
iniciativa va rebre atacs i una
campanya de desprestigi al res-
taurant de l’Ada. Es va engegar
un sabotatge posant puntua-
cions molt baixes i fent crítiques
falses a través de Trip Advisor,
Google Business i Facebook. Així
i tot, va rebre mostres de suport i
la situació va provocar que molts
altres restaurants, entitats i fins i
tot cases particulars repliquessin
el sopar groc de Semproniana
amb l’objectiu de denunciar que

gent pacífica estigués a la presó,
i ajudar a la recaptació de diners
per a la caixa de solidaritat.
Aquesta voluntat de fer pinya
contra la injustícia es va encoma-
nar a cuiners i cuineres d’arreu
del país com una taca d'oli.

Òmnium ha  participat d’a-
questa iniciativa coeditant amb
l’editorial Viena edicions el llibre
El receptari groc, que compta
amb la participació d’alguns dels
restaurants i persones particu-
lars més compromeses del país.
Al districte de les Corts (Barce-
lona)  s’ha presentat el passat 11
de juliol el llibre El receptari groc
(els sopars solidaris), a càrrec
d’Ada Parellada, de Maria Rosa
Pons i de Marc Magrinyà  a la Lli-
breria “El Gat Pelut”, al  carrer Ca-
ballero 58. Sabem que amb el
temps que s’ha editat aquest lli-
bre són molts els que s’han
sumat a fer aquests sopars soli-
daris. En el  llibre no hi trobarem
de forma exhaustiva totes aque-

lles receptes ni tots aquells cui-
ners que hi han participat, però
hi trobarem un recull de recep-
tes “grogues” formidablement
editades que compta amb el
pròleg de Jordi Cuixart i les foto-
grafies de Dani Codina. Els drets
d’autoria d’aquest llibre es desti-
nen íntegrament a la caixa de so-
lidaritat.

La presentació del llibre ens
va permetre conèixer de la mà
d’Ada Parellada la gènesi del pri-
mer sopar groc al restaurant
Semproniana, la campanya de
desprestigi, el boicot que va
ocasionar i també l’onada de so-
lidaritat que es va engegar arreu
del territori organitzant sopars
grocs. Aquell primer sopar era
essencialment de color groc i va
ser l’inici d’altres en solidaritat
amb els presos polítics.  Entre els
cuiners que participen en el lli-
bre i que aporten receptes gro-
gues hi ha professionals, però
també aficionats: la mateixa

Ada Parellada (de Sempro-
niana), Àngels Guitart (de Color
d'Olor de Poma de Reus), Maria
Rosa Pons (de Barcelona),
Carme Esquerda (del Pati Blau,
de Puigverd de Lleida), Rosa Ibá-
ñez i Montserrat Esquerda (de
Sitges), Toni Vallory (d'Egg Gas-
tronomia, de Girona) i Santi
Carda i Fèlix Aranda (de Cal Blay,
de Sant Sadurní d'Anoia). 

Maria Rosa Pons, advocada
que ha organitzat més d’un

sopar groc de forma particular i
que ha participat en el recep-
tari, va destacar que els sopars
alleugen “el sentiment d'impo-
tència diari” alhora que aporten
un sentiment d’acompanya-
ment en uns moments molt
complicats. Els sopars grocs han
constituït  una bona via per
aconseguir que no es norma-
litzi la situació dels presos, es-
pecialment a mesura que es
perllonga en el temps.



| 28

Llibres Teatre

Fa des del 2013 que no treuen disc.
Cinc anys després, el pròxim mes d’oc-
tubre publicaran Som. Els Pets tornen
perquè després de 33 anys encara te-
nen ganes de fer música. I perquè, en
paraules del seu cantant, Lluís Gavaldà,
no només són ells tres, sinó que la ban-
da és una “entitat col·lectiva, amb una
lectura de grup, societat i país”.

Música

Som
Els Pets

Presos fotografien presos
La Sala Montserrat Roig del Centre Cívic Pati Llimona de Bar-
celona mostra fins al 28 de setembre el resultat d'una expe-
riència fotogràfica diferent, protagonitzada i creada per re-

clusos de presons catalanes. Es titula Adentro: Presos fotogra-
fien presos i és una iniciativa de Ruido Photo, una organitza-
ció no lucrativa amb seu a la capital catalana que és un dels

grans referents de la ciutat en fotografia documental i social.
Es tracta d’una mostra fotogràfica des de l’interior d’una pre-

só, un recull de retrats fotogràfics realitzats pels propis pre-
sos que expressen el que significa viure privat de llibertat.

S C H W A R Z E N E G G E R
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor d’èxit mundial
També és empresari, polític i culturista

Una nova edició de l’Arnold Classic
Arriba a l’Hospitalet entre el 28 i 30 de setembre

L’actor mostra el seu entrenament
Es prepara per tornar a interpretar Terminator

QUÈ HA FET?

El primer llargmetratge estrenat a la
gran pantalla d’aquesta directora bar-
celonina està rebent grans elogis per
part de la crítica. Explica la història de
quatre joves que viatgen fins a Berlín
per visitar un amic comú que viu i tre-
balla a la capital alemanya, però tro-
ben que el seu col·lega, Comas, no els
rep com tots ells haurien esperat.

Pelis i sèries

Les distàncies
Elena Trapé

| Shadow of the Tomb Raider
Des de fa uns dies ja està al mercat l’última entrega de les

aventures de la intrèpida arqueòloga i aventurera Lara Croft.

Els estranys trasllada el lector a la Solso-
na de la guerra carlina l’any 1937. Un
jove prussià travessa els Pirineus però
un malentès el deixa encallat en una
ciutat ruïnosa i desconcertant. 

Garrigasait va guanyar el premi
Òmnium a la millor novel·la en català
del 2017, amb personatges excèntrics a
cavall de l’humor i la tragèdia.

Els estranys
Raül Garrigasait

Si tinguéssim més coca et demostraria
com t’estimo és una inusual i agra co-
mèdia romàntica que parla sobre l’a-
mistat, l’amor i la por. Adaptació de l’o-
bra del dramaturg irlandès John O’Do-
novan, explica la història de dos amics
que es queden atrapats en un terrat.

La podeu veure al Teatre Tantaran-
tana de Barcelona.

Si tinguéssim més coca...
Alberto Díaz

Viu en línia
No t’ho perdis

Els fans de l’actor que va donar vida al mític Termina-
tor podran veure Arnold Schwarzenegger en perso-

na entre el 28 i el 30 de setembre al Recinte Firal
Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. El motiu serà

la celebració de l’Arnold Classic Europe, una cita
que mostrarà principalment exhibicions de body-
building però que també deixarà el seu espai a al-

tres disciplines com la capoeira, el freestyle ska-
ting o esports de combat com el judo o el taek-
wondo. A més, els assistents podran participar
en seminaris i classes magistrals sobre temàti-

ques esportives. Schwarzenegger, que serà per
segon any consecutiu el padrí d’aquest esdeveni-
ment,  es troba actualment immers en durs entre-
naments físics per tornar a interpretar Terminator
en la nova saga de la pel·lícula. Els vídeos de la in-

tensa rutina d’exercicis que segueix l’actor als seus
71 anys s’han fet virals a les xarxes socials.  

Famosos

QUI ÉS?



Viu en línia
29 | 

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
21:00 El cantautor gallec Andrés Gallego s’en-

carregarà del darrer concert del mes, en el qual
presentarà El corazón me arde, un anticipa-
ment del seu pròxim disc. / Sala Bikini.

DILLUNS 1 D’OCTUBRE
12:30 El primer dia del mes que ve es posarà en

marxa un taller de conversa en italià, pensat
per practicar la llengua. Paral·lelament, hi hau-
rà un curs d’iniciació a aquest idioma. / Cen-
tre Cívic Can Deu.

DIJOUS 4 D’OCTUBRE
10:00 El professor Jesús Teodoro Martín serà l’en-

carregat de coordinar les sessions del taller
Pintura amb aquarel·la. El preu total del
curs és de 74,6 euros, cal inscripció prèvia. /
Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Txernòbil: La ciutat del silenci és el

nom de la mostra que ha preparat Jorge Fran-
ganillo, documentalista, professor i investi-
gador de la Universitat de Barcelona. / Cen-
tre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

TOTA LA QUINZENA
Matí-TardaAlls i olis, del pintor undergroundde

Santa Coloma, és una de les exposicions del
mes. L’autor ha viscut sempre al marge del sis-
tema, creant en llibertat. / Centre Cívic Tomasa
Cuevas - Les Corts.

DIMECRES 3 D’OCTUBRE
11:00 El primer dimecres del mes que ve hi hau-

rà una cita amb Ballmanetes, del cicle Lletra
petita - El racó dels pares coordinada per Mont-
se Dulcet. / Biblioteca Montserrat Abelló.

8 I 9 D’OCTUBRE
19:00 El CPNL Les Corts,  en col·laboració amb

els responsables de la biblioteca, han preparat
la tertúlia Els contes de Pedrolo, que s’emmarca
en el cicle L'aventura de llegir. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
13:15 Partit d’hoquei herba corresponent a la

quarta jornada de la Divisió d’Honor masculina
entre l’RC Polo i el Club de Campo. / Camp
Eduardo Dualde.

Assumpta Mercader s’encarregarà de
la narració-espectacle anomenada
Tomba la tinta. / Biblioteca Les Corts
- Miquel Llongueras.

‘Tomba la tinta’, una
narració amb espectacle
Dijous 4 d’octubre a les 18:00

El professor Rodrigo Stocco serà l’en-
carregat d’un curs anomenat Club de
fotografia, que s’allargarà fins a prin-
cipis del mes de desembre. / Centre Cí-
vic Can Deu.

Rodrigo Stocco coordina 
un nou taller de fotografia
Dilluns 1 d’octubre a les 20:00

Música, cultura popular, activitats al
carrer i tallers per a tots els veïns són
algunes de les propostes que es podran
gaudir durant la Festa Major. / Diferents
carrers i places de les Corts.

El districte es prepara per
viure una nova Festa Major

A partir del 5 d’octubre

Partit de bàsquet corresponent a la
quarta jornada de la Copa Catalunya
femenina entre el Joventut i el CB Igua-
lada. / Pavelló de l’Illa.

El Joventut rep la
visita de l’Igualada

Diumenge 7 d’octubre a les 19:30

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Les Corts

@ERC_LesCorts ERC Les Corts

ERC impulsa un ple extraordinari per debatre 
la retallada d'inversions a Les Corts

Esquerra Republicana ha im-
pulsat, juntament amb al-
tres grups de l'oposició,
plens extraordinaris de dis-
tricte durant aquest mes de
setembre perquè el govern
municipal doni explicacions
de les retallades previstes
en inversions als barris. Els
republicans denuncien la
manca de transparència del
govern municipal a l'hora
d'explicar la situació econò-
mica a la ciutat.

Al districte de Les Corts,
el ple extraordinari ha estat
impulsat per Esquerra Repu-
blicana, Grup Demòcrata i el
PSC i es va celebrar el pas-
sat dijous 13. El president

del grup municipal d'ERC a
l'Ajuntament de Barcelona,
Alfred Bosch, ja va avisar el
mes de juliol que les retalla-
des previstes pel govern de
Barcelona en Comú afecta-
ran inversions en escoles
bressol (com la de Raval, Tei-
xonera o Casernes), escoles
d'educació primària o equi-
paments de barri. De fet, els
republicans ja van forçar la
convocatòria d'un ple a l'A-
juntament de Barcelona el
mes de juliol perquè el go-
vern informés de totes les in-
versions que es veuran
afectades.

Bosch va explicar, també,
que el govern municipal ha

donat instruccions a tots els
districtes de la ciutat de re-
tallar la despesa corrent en

un 5%, la qual cosa afectarà
el dia a dia dels veïns i ve-
ïnes. Durant aquest mes de

setembre es faran plens ex-
traordinaris als deu distric-
tes de la ciutat.

Construïm la capital 
de les persones!

Històricament, Barcelona ha
estat capaç de liderar grans re-
volucions quan, de forma ob-
jectiva, no li tocava. Vam
liderar el comerç a tot el Medi-
terrani sense disposar d’un
port natural. Vam fer una revo-
lució industrial sense matèries
primeres com el ferro o el
carbó. O més recentment,
hem estat capaços d’organit-
zar els millors Jocs Olímpics de
la història sense tenir un estat
al darrere ni grans injeccions
econòmiques.

Per què ho hem pogut fer?
Per la gent. Quan hem estat ca-
paços de sumar l’esforç i el ta-
lent de les persones, i hem
actuat col·lectivament amb un
mateix objectiu, hem fet coses
increïbles. Aquesta és l’autèn-

tica fórmula barcelonina i és al
que hem de seguir aspirant
com a ciutat. Avui, Barcelona es
troba en una nova cruïlla. La
ciutat té problemes greus com
l’accés a l’habitatge, l’expulsió
de veïns i veïnes de casa seva,
un model turístic per redefinir,
problemes amb la gestió de
l’espai públic o la necessitat
d’apostar per noves infraes-
tructures de transport. 

Ara cal fer un nou pas enda-
vant, i estem preparats per li-
derar el canvi que Barcelona
necessita. Un canvi que s’ha de
liderar des d’una perspectiva
d’esquerres i sobiranista, com
són la majoria de barcelonines
i barcelonins. I que s’ha de fer
a partir d’un projecte de ciutat
sòlid i il·lusionant. Des de l'opo-

sició hem aconseguit coses
que semblaven impossibles,
com el tancament de La Model,
l'arribada del Metro als barris
de la Marina o la implantació de
la T-16 de transport gratuït per
als nois i noies de fins a 16
anys.

Oferim un projecte que no
es basi en un nom o en una as-

piració política, sinó que posi
totes les persones al centre.  Un
projecte que no oblidi que Bar-
celona és la capital d’un país
que vol esdevenir república, i
que tingui present al mateix
temps que el millor que podem
fer per consolidar la República
és centrar-nos en la ciutat i ofe-
rir una proposta il·lusionant.

Durant els pròxims mesos
anirem detallant els pilars d'a-
quest projecte per a una Barce-
lona capital de les persones. Us
convido a descobrir-lo amb nos-
altres.

Alfred Bosch
Candidat a l'alcaldia de

Barcelona per ERC

Pàgines especials
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