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“Dia històric”. Així va definir la ti-
nent d’alcalde d’Urbanisme de
Barcelona, Janet Sanz, el passat
28 de setembre. Aquell dia, el Ple
de l’Ajuntament va aprovar la
mesura que obligarà tots els pro-
motors a reservar el 30% dels
nous pisos o grans rehabilita-
cions –les que superin els 600
metres quadrats– a habitatge
assequible.

La mesura, que suposa una
modificació del Pla General Me-
tropolità (PGM), va rebre més su-
ports respecte de la seva aprova-
ció inicial del passat mes de juny.
El PDeCAT va anunciar el dia
abans que s’afegia a l’acord que
havien tancat Barcelona En
Comú, ERC, PSC i els dos regidors
no adscrits. Els demòcrates van
votar favorablement a la propos-
ta després d’aconseguir una sèrie
de modificacions. Finalment, la
norma serà més flexible, ja que la
reserva del 30% no haurà de ser
en el mateix edifici, sinó al barri.
També hi va votar a favor la CUP,
mentre que Cs es va abstenir i el
PP hi va votar en contra.

Un cop aprovada la mesura,
que ve acompanyada de la de-
claració de tota la ciutat com a
àrea de tanteig i retracte –l’A-
juntament té el dret d’adquisició
d’un habitatge abans que el pro-
pietari l’ofereixi a un tercer  –,
una emocionada alcaldessa Co-
lau va agrair el paper de les en-
titats que havien promogut la ini-
ciativa, de qui va dir que havien
anat “molt per davant de les ins-
titucions”. Colau va afegir que és
per qüestions com aquesta que va
decidir entrar en política i va de-
manar que la mesura es faci ex-
tensible a l’àrea metropolitana.
De fet, Badalona i Santa Coloma

de Gramenet van aprovar al se-
tembre propostes que van en la
mateixa línia.

De totes maneres, l’aprova-
ció definitiva de la proposta
queda ara en mans de la Gene-
ralitat, que hi ha de donar el vis-
tiplau jurídic final. Caldrà veu-
re quin és el posicionament de
la Generalitat, que havia ex-
pressat alguns dubtes. Segons el
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, caldrà
veure “si s’han resolt les al·le-
gacions presentades”, que els
consta “que n’hi ha de potents”.

“PAS DE GEGANT”
Una de les entitats promotores de
la mesura ha estat la PAH. La
seva portaveu, Lucía Delgado, es
mostra molt satisfeta per l’apro-
vació de la proposta en declara-
cions a aquesta publicació. “És

una mesura que suposa un punt
d’inflexió i un canvi de paradig-
ma”, assegura. Delgado destaca
que es pot parlar de “mesura de
consens perquè hi va acabar do-
nant suport el 80% del Ple de
Barcelona” i remarca que per-
metrà que “es guanyin entre 300
i 400 pisos de protecció a l’any a
Barcelona i uns 2.000 a l’àrea
metropolitana”. 

De totes maneres, la portaveu
de la PAH també deixa clar que
aquesta mesura “no solucionarà
tot el problema que tenim amb
l’habitatge perquè la situació és
nefasta després de molts anys
amb poques polítiques d’habi-
tatge públiques”.

“EFECTE MOLT LIMITAT”
Per la seva banda, el gerent de la
Cambra de la Propietat Urbana,
Òscar Gorgues, afirma en decla-

racions a aquesta publicació que
la mesura “tindrà un efecte molt
limitat”. Gorgues afegeix que “la

majoria d’edificis de Barcelona
són propietat de veïns i en el cas
dels solars nous no es notarà
massa”. “En els últims anys s’han

fet 1.000 habitatges nous, cosa
que vol dir que amb la nova nor-
ma n’hi hauria 300 de protegits:
és una xifra molt baixa”, detalla.
Sobre la possibilitat de portar la
normativa a la justícia, el gerent
de la Cambra de la Propietat
Urbana deixa clar que és una op-
ció perquè, diu, dubten “de la
seva legalitat”. “Afecta la llei del
Sòl, que és una norma de rang
superior a la modificació del Pla
General Metropolità. S’hauria
d’haver fet per una altra via”, con-
clou Gorgues.

PETICIONS DE LLICÈNCIES
De moment, el primer efecte de
la decisió de l’Ajuntament ha
estat la d’un creixement sobtat de
les peticions de llicències d’obres
a Barcelona per part dels cons-
tructors i promotors per tal d’a-
vançar-se a la nova regulació. 

Albert Ribas
BARCELONA

Una victòria de les entitats
» L’Ajuntament aprova que el 30% dels nous pisos que es construeixin hagin de ser de protecció oficial
» Col·lectius pel dret a l’habitatge, com ara la PAH o el Sindicat de Llogaters, havien impulsat la mesura

512 EUROS DE 
LLOGUER AL MES

4L’Ajuntament calcula que
el preu assequible dels pi-
sos, que el limita la Gene-
ralitat, seria actualment,
per un pis de 80 metres
quadrats, de 512 euros al
mes en cas de lloguer i
136.400 euros en cas de
compra. El consistori diu
que un 75% dels barcelo-
nins hi podran accedir.

L’accés a l’habitatge és un dels principals reptes de Barcelona i l’àrea metropolitana. Fotos: Arxiu



10 d’octubre del 2018 Opinió

| 4

línialescorts.cat

La lupa

Aquí es
piula

Els semàfors

Dipòsit Legal: B 33380-2010 Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelonawww.liniaxarxa.cat

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Publicitat: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez

Director Editorial:Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions:Albert Ribas
Redacció:Clàudia Ramos (Barcelonès Nord i Baix
Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip
(l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas (Distric-
tes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran
i Lola Surribas Producció gràfica: Marta Vall-
llebrera Dept. Comercial: Laura Sansalvador,
Yolanda Roca, Francesc Sevillano, Lola Gutié-
rrez i Toni Enguix (Controller) Distribució: Juan-
jo Fernández, Wiliam Hernández i Yennil Viteri

per Marcel·lí Carbó (Òmnium Cultural de les Corts)

D’errors passats i presents

“Tota política que no fem nosaltres serà
feta contra nosaltres”. Una frase atribu-
ïda a Joan Fuster que molts procurem te-
nir sempre present per participar i fer pro-
postes de millora. Queda clar, doncs, que
un servidor es col·loca del costat d’aquells
que prefereixen fer política que no pas tro-
bar-s’ho tot pastat. Aquesta declaració no
vol treure els mèrits i espais
que els polítics en democrà-
cia mereixen, ni tampoc pre-
tén substituir la seva tasca.
Ara bé, quan aquesta, per
motius estratègics o tàctics,
no es percep com una políti-
ca clara, gens ambigua i en-
tenedora fora de l’àmbit de partit, ales-
hores es fa evident la confusió entre de-
sitjos i realitats.

I  així ens trobem ara, que no acabem
d’entreveure si aquesta confusió és nos-
tra o dels nostres representants. Arribats
a aquest punt, caldria recordar dos as-
pectes del passat i dos d’actuals, tots ells
objectivables.

Remarquem el resultat de l’1 d’oc-
tubre: tot i les grans dificultats i entre-
bancs, no ens vam quedar a casa. La gent
i els nostres representants hi treballaren
i ho van fer possible. Però a l’hora de la
veritat, els nostres polítics van fer un pas

enrere: hi va haver referèndum, es van
aprovar les lleis de transitorietat i no es
va voler, o no es va poder, exercir el po-
der. La gent esperava i estava disposa-
da a ocupar el carrer, però mai no van
arribar les instruccions. En aquells dies
sembla com si la victòria del sí a la Re-
pública Catalana s’hagués viscut amb

més alegria al carrer que entre els nos-
tres dirigents i al Parlament. El resultat
de la repressió posterior és que tenim en
Jordi Sánchez, en Jordi Cuixart i part del
Govern a la presó i part a l’exili acusats
de rebel·lió i sedició. Ens queda per de-
terminar quina part alíquota de res-
ponsabilitat tenim tots plegats per no
acabar allò que vam començar.

Un fet també per recordar és l’error per
emmarcar (atesa la història de Catalunya
dins la pell de brau) que vam cometre tots
plegats quan esperàvem una negociació
amb les autoritats espanyoles: que l’estat
espanyol vulgui dialogar i negociar. Amb

l’autodeterminació de Catalunya sobre la
taula, l’estat espanyol no negociarà ni ara
ni mai si no s’hi veu forçat. 

Avui ens trobem anestesiats, tot i te-
nir una majoria parlamentària indepen-
dentista, per l’efluvi narcotitzant que
emana d’una nova tipologia d’interlocu-
tòries judicials que suplanta majories par-

lamentàries i treu el màxim
profit polític dels ostatges
empresonats. Aquesta som-
nolència convé que no es
perpetuï perquè el carrer no
ho porta gens bé i tampoc sap
com casar la victòria inde-
pendentista del passat 21-D

amb la paràlisi parlamentària actual.
Cal esmenar errors de comunicació per
part de tothom: ens cal tornar a percebre
una unitat d’acció.

Davant la situació, tot són gestos i pa-
raules. I ens cal agafar la iniciativa i no ser
presoners de les circumstàncies. També,
com el nostre Govern, el govern de l’es-
tat fa retòrica i la disfressa de diàleg. I així
qui dies passa anys empeny.

Benvolguts representants nostres:
obrim els ulls i adonem-nos que si el dià-
leg només és retòrica, errareu.  

Dels errors passats i presents tots
n’hem d’aprendre.

Amb l’autodeterminació sobre la taula, 
l’estat espanyol no negociarà ni ara 

ni mai si no s’hi veu forçat

Avui al Parlament hem
perdut la proposició que

exigia l’abolició de la mo-
narquia espanyola no (només) perquè no
s’ha permès el vot dels presos de @JuntsX-
Cat i @KRLS. Ha estat perquè @CatEnCo-
mu_Podem hi ha votat en contra, tot i ha-
ver-se compromès a votar-hi a favor o abs-
tenir-se.

El Twitter en paper

Els que ploraven pel
"gal financer", la retirada

de milions per part de
l’Estat espanyol d’entitats financeres ca-
talanes, avui han votat en contra de la
proposta de resolució de la CUP per "una
banca pública". Només els cupaires hi
han votat a favor. Ni independència ni
tampoc sobirania.

@KasperJuul_0

Dice Cascos que en los
años de la Caja B, cuan-

do él era secretario ge-
neral y tesorero del PP, no necesitaban
dar "ningún tipo de información espe-
cial" a la dirección del partido. De nue-
vo actúan como si la ciudadanía fuese
idiota. Así es la prepotencia del PP de
la corrupción.

Carles Riera i la CUP
van parlar d'execució

extrajudicial per referir-
se a la mort de l'assaltant en la legíti-
ma defensa i reducció que van prac-
ticar els Mossos d'Esquadra davant
l'assaltant amb crits jihadistes. Com a
mínim, molt mínim, seria procedent
una disculpa.

@francescabad@VeraNoelia@PepRieraFont

Ada Colau
L’Ajuntament ha decidit cedir a la Ge-
neralitat la propietat del Palau de Pe-

dralbes. La cessió es fa en el marc d’un
deute de sis milions que la Generalitat

tenia amb el consistori. Finalment,
però, l’Ajuntament no cobrarà l’import. 

pàgina 6

Reial Club de Polo
Les instal·lacions del club a Pedralbes

van ser l’escenari de la Copa de Nacions
Longines d’hípica, que va fer que com-
petissin alguns dels millors genets del

món. La cita, a més, va tenir un final de
luxe amb l’actuació del dj Bob Sinclar. 

pàgina 12

Festa Major les Corts
La Festa Major de les Corts ja ha arribat

al seu equador i fins aquest diumenge
encara omplirà els carrers del barri amb

un munt d’activitats. Els veïns, un any
més, estan responent i tots els actes que

s’han fet s’han omplert de gent. 
pàgina 6
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Les Corts

HABITATGE4El mercat immo-
biliari de les Corts viu una si-
tuació particular respecte el de
la resta de districtes. I és que les
noves dades sobre el preu del
lloguer dels pisos proporcio-
nades per la Generalitat, que fan
referència al segon trimestre
d’aquest any, mostren com les
Corts és el districte de la ciutat
on el lloguer ha baixat més.

Així doncs, les xifres pro-
porcionades per la Generalitat,
que s’obtenen a partir de les
fiances dipositades a l’Incasòl,
mostren com el preu mitjà del
lloguer a les Corts durant el se-
gon trimestre d’aquest any era
de  1.046 euros. La xifra supo-
sa una caiguda de gairebé 50
euros respecte del primer tri-
mestre, quan el preu mitjà era
de 1.095 euros. A la resta de
districtes de la ciutat, amb l’ex-
cepció d’Horta- Guinardó  –hi

ha un descens simbòlic de dos
euros – els preus han pujat
lleugerament.

PISOS DE SEGONA MÀ
Aquesta situació d’excepció que
viu el mercat immobiliari de les
Corts, tot i que el descens dels
preus dels pisos tampoc és que
sigui gaire elevat, també es re-
peteix en el mercat dels pisos de
segona mà. 

Segons l’últim informe de
l’Índex Immobiliari Fotocasa,
les Corts és l’únic districte on els

preus dels pisos de segona mà
van baixar durant el tercer tri-
mestre d’aquest any. La caigu-
da dels preus, respecte del tri-
mestre anterior, va ser del 2,4%.
A l’altre extrem hi ha Nou Ba-
rris, on els preus van créixer un
2,8%. Tot i aquest lleuger des-
cens, les Corts segueix sent el
tercer districte amb els pisos de
segona mà més cars de la ciutat.
El preu del metre quadrat se si-
tua en 4.932 euros. Per sobre hi
ha l’Eixample (5.033 euros al
metre quadrat) i Sarrà-Sant
Gervasi (5.660 euros al metre
quadrat).

La directora d’estudis de
Fotocasa, Beatriz Toribio, afir-
ma que “ara per ara s’està lluny
d’una possible bombolla im-
mobiliària, atès que les xifres
d’activitat del sector són molt
baixes, tot i que ens hem de
mantenir alerta”.

Les Corts és l’únic lloc de la ciutat
on baixa el preu del lloguer

» A Horta-Guinardó el preu es manté i a la resta de districtes puja
» Les Corts també és l’únic lloc on els pisos de segona mà baixen

Colau cedeix a la Generalitat
el Palau de Pedralbes

PATRIMONI4El Ple municipal
del passat 28 de setembre va
acordar, amb l’únic vot en con-
tra del PP, que el Palau de Pe-
dralbes passi a mans de la Ge-
neralitat, a través d’una cessió de
la propietat.

La cessió es produeix en el
marc d’un deute que la Genera-
litat tenia pendent de liquidar
amb l’Ajuntament, de sis milions
d’euros, per l’impagament dels
sobrecostos de la construcció
del Museu del Disseny DHUB.
En el seu dia es va vincular la
cessió del palau a aquest deute.
La cessió de la propietat, però, es

fa sense el pagament dels sis mi-
lions d’euros que la Generalitat
devia al consistori.

QUEIXES DEL PP 
La situació va provocar que du-
rant el Ple el PP presentés al·le-
gacions. El líder dels populars,
Alberto Fernández Díaz va acu-
sar  l’alcaldessa Colau de “rega-
lar” a la Generalitat el Palau de
Pedralbes. 

Els populars també van de-
manar que es garanteixi “l’ús
públic dels jardins, ja que fan un
gran servei com a parc als veïns
de les Corts”.

El preu del lloguer ha baixat 50 euros a les Corts. Foto: Arxiu

La Festa Major de les Corts
arriba al seu equador

CELEBRACIÓ4Les Corts celebra
des de divendres passat una
nova edició de la seva Festa
Major, que s’allargarà fins
aquest diumenge.

La celebració va arrencar
amb un programa farcit d’actes,
com ara el festival ‘Al Circorts  tot
hi cap’, el mapping a la façana de
la seu del Districte, la cercavila de
Festa Major o l’espectacle de foc
i llum. L’endemà els actes van
continuar amb  la tabalada, el ball
de diables, el castell de focs o l’i-
nici del correfoc, entre d’altres.
Diumenge va arribar un dels

moments més destacats de la
Festa Major, el pregó d’Anna
Morancho, una jove cortsenca
que forma part de l’Associació
Discapacitat Visual Catalunya,
una entitat que forma part de
l’Associació Discapacitat Visual
Catalunya. Abans s’havia fet la
plantada de bèsties i gegants.

De cara als darrers dies de la
Festa Major, alguns dels actes
més destacats seran la trobada
de corals de les Corts, la diada
castellera o el castell de focs, que
servirà per acomiadar una Fes-
ta Major amb esperit de barri. 

El Tanatori de les Corts acull
el comiat a Montserrat Caballé
SOCIETAT4El Tanatori de les
Corts va acollir aquest dilluns la
cerimònia de comiat de la so-
prano Montserrat Caballé, mor-
ta dissabte a 85 anys. Fami-
liars, amics i autoritats van po-
der dir l’últim adéu a una de les
figures de més renom interna-
cional de la música catalana i es-
panyola. Des del dia abans ja
s’havia obert la capella ardent.

La representació institucio-
nal al Tanatori de les Corts va
ser del més al nivell. Hi van ser
el president del govern espan-
yol, Pedro Sánchez; el president
de la Generalitat, Quim Torra;
el president del Parlament,
Quim Torra i l’alcaldessa Ada

Colau. També es van poder veu-
re altres figures destacades,
com ara la reina Sofia o el líder
del PP, Pablo Casado. També
van ser a les Corts, a banda de
la família de Caballé, personat-
ges destacats del món de la
música, com ara els tenors Jau-
me Aragall i Josep Carreras o el
músic Jordi Savall. 

La cerimònia va durar apro-
ximadament mitja hora i va co-
mençar amb una versió de la ma-
teixa Caballé de l’Ave Maria de
Schubert. Al llarg del matí tots els
assistents van destacar la im-
portància de la figura de Caballé,
considerada per molts com la mi-
llor soprano de tot el segle XX.

La cultura popular és un dels pilars de la Festa Major. Foto: Districte

1.046
euros és el preu mitjà
d’un pis de lloguer
a les Corts segons les 
xifres de la Generalitat

Meteorologia | Les Corts ja supera la mitjana anual de pluja
El diluvi que va caure ahir al matí a tota la ciutat també va provocar alguna incidència 

a les Corts, on es van poder veure carrers inundats. A banda, les Corts ja ha superat 
els 750 litres anuals de pluja registrats quan la mitjana està al voltant dels 600 litres.

10 d’octubre del 2018
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-

lunya i que compleixi una sèrie
de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la

conselleria d’Afers Socials i Fa-
mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en
81 milions d’euros

el pressupost 
destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 
el mercat laboral:
1.138 famílies ja

hi han tornat i han
sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia

Pàgines especials



10 d’octubre del 2018 

9 | 

línialescorts.cat

Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi
hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars

Pàgines especials
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ACCESSIBILITAT4Identificar
l’estat actual dels establiments turís-
tics i comercials del districte, sensi-
bilitzar aquests establiments, identi-
ficar bones pràctiques, aportar eines
per millorar l’oferta actual i elaborar
un model de millora que permeti la
revisió contínua i l’evolució. Aquests
són els principals objectius de l’estudi
sobre accessibilitat als establiments
turístics i comercials del districte de
les Corts. Un projecte del mateix
Districte de les Corts, en el marc de
l'Espai d'Inclusió, juntament amb la
Universitat Ramon Llull, ESADE i l'Ins-
titut Municipal de Persones amb
Discapacitat, que vol millorar la in-
clusió social de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual.

En l’informe han participat 14 ho-
tels i cadenes, tres centres comercials,
tres associacions de comerciants i dos
comerços de proximitat. Pel que fa
als hotels, van ser entrevistats i visi-
tats l’Hotel Rey Juan Carlos I, el Me-
lià Barcelona Sarrià, el Gran Hotel Prin-
cesa Sofía, l’NH Hotel Group, l’NH
Constanza, l’NH Sants, l’NH Barcelo-
na Stadium, l’NH Les Corts, l’AC Ho-
tel Victoria Suites by Marriott, l’Hotel
AC Diagonal L’illa, el Grup Catalonia,
el Catalonia Rigoletto, el Gran Derby
Suite i Derby i l’Alberg Pere Tarrés. Els

centres comercials participants han
estat El Corte Inglés, Pedralbes Cen-
tre i el centre comercial L’illa Diago-
nal, mentre que les associacions co-
mercials són l’Eix Comercial Sants-Les
Corts, l’associació Mirall de Pedralbes
i el Mercat de les Corts. Finalment,
tambe hi han participat dos comer-
ços de proximitat, la roba ecològica
‘Bloi’ i la fruiteria ‘Cal Fruitós’. 

Un cop identificats els partici-
pants, es va crear un model per ana-

litzar i diagnosticar l’estat de cada
operador, tenint en compte quatre
aspectes: els factors ambientals, és a
dir, l’adaptació de les instal·lacions fí-
siques pel que fa a la senyalització, l’ús
del color, el soroll, la localització dels
espais, etc.; l’actitud de l’equip, la vo-
luntat i motivació per ser més inclu-
sius; la formació i coneixements de
l’equip, respecte a accions formatives,
al coneixement de la normativa

d’accessibilitat universal, etc.; i, fi-
nalment, les accions específiques
que afavoreixen l’accessibilitat. 

Després d’un temps d’anàlisis, els
principals resultats obtinguts mos-
tren que el col·lectiu de persones
amb discapacitat intel·lectual és poc
conegut i poc visible i que la clau està
a augmentar el coneixement per tal
de millorar l’accessibilitat dels esta-
bliments i serveis oferts per comer-
ços, centres comercials i hotels. Tot
i això, l’estudi va diagnosticar que hi
ha un interès dels establiments per
millorar, tot i que no tenen una po-
lítica d’accessibilitat, i encara menys
orientada a persones amb discapa-
citat intel·lectual. D’altra banda, l’e-
lement clau és l’atenció personal, es-
pecialment  la comunicació, per tal
que sigui clara i comprensible. 

L’estudi ha estat promogut per
l’Espai d’Inclusió del Districte les
Corts. Un espai d’acció, reflexió i
interacció entre el conjunt dels
agents implicats: entitats de perso-
nes amb discapacitat, entitats del ter-
cer sector i agents econòmics i de co-
neixement. Les accions i iniciatives de
l’Espai 20+20+20 aglutinen els prin-
cipis de compromís, igualtat, col·la-
boració, cooperació, confiança, res-
pecte, transparència i participació.

Un districte més accessible
» Es presenta l’estudi ‘Accessibilitat als establiments turístics i comercials de les Corts’
» Promogut pel Districte, hi han participat la Universitat Ramon Llull, ESADE i l’IMPD

ACTE4A mitjans de setembre el
centre cívic Can Deu va acollir la pre-
sentació de l’estudi. Hi van ser pre-
sents representants de les entitats
i associacions comercials, dels cen-
tres comercials i cadenes hoteleres
del districte i de l’Ajuntament i de
l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat. 

El regidor del districte va desta-
car la voluntat de “convertir el districte
en un territori socialment respon-
sable“. Dues de les investigadores de
la Càtedra de turisme i hospitalitat de
la Universitat Ramon Llull i ESADE, i
autores de l’informe, van destacar
que cal “apostar per un turisme i un

comerç preparat per atendre a to-
thom, sense tenir en compte les se-
ves condicions”. 

La jornada es va tancar amb
una taula rodona moderada per
Joan Torrella, Director general del
Consorci de Turisme de Barcelona.
Van participar-hi Gerard Cutal, gerent
de l’illa Diagonal; Reyes de la Corte,
vicepresidenta de l’Eix Comercial
Sants-Les Corts i Enrique Aranda, di-
rector de l’Hotel Melià Sarrià. Es va
parlar de la importància de l’acces-
sibilitat, les oportunitats de negoci
que suposa i la importància del tre-
ball en xarxa i les sinergies per tre-
ballar en aquest camp.

Presentació al sector

Comerços i hotels 
seran més accessibles

en un futur pròxim

La presentació de l’estudi es va fer al Centre Cívic Can Deu. Fotos: Districte

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

En marxa la segona edició
de la ruta ‘De tapes per les Corts’ 
GASTRONOMIA4Torna l’hora
de les tapes a les Corts. Des d’a-
vui i fins al pròxim 31 de des-
embre se celebra la segona edi-
ció de la ruta ‘De tapes per les
Corts’, que organitzen els eixos
comercials i diferents associa-
cions del barri juntament amb el
Districte.

Enguany són un total de 37
bars i restaurants els establi-
ments que formen part de la
ruta, que se celebra tots els di-

mecres, fins al 31 de desembre,
en horari de tarda-nit. Per només
dos euros i mig es podrà tastar
les diferents tapes que formen
part del programa juntament
amb una beguda. Així doncs, la
ruta té com a objectiu donar a co-
nèixer el teixit comercial de les
Corts a través de la seva oferta
gastronòmica. 

Una de les novetats d’aques-
ta edició és que també es podran
degustar tapes veganes i sense

gluten. Les novetats, però, no s’a-
caben aquí, ja que també es farà
un concurs a Instagram, s’en-
tregarà un premi a la millor
tapa i es faran cinc xerrades. 

En el cas del concurs de fotos
a Instagram, els participants en-
traran en un sorteig de cinc vals
de compra de 100 euros per
gastar als comerços adherits als
eixos. Pel que fa a les xerrades,
tractaran sobre alimentació eco-
lògica i de proximitat.

ACTIVITATS4El comerç local
també està celebrant aquests dies
la Festa Major de les Corts orga-
nitzant diferents activitats.

L’Associació de Comerciants
el Mirall de Pedralbes va muntar
divendres un taller de maqui-
llatge per a infants i una xocola-
tada amb degustació de coca de la
Forneria. Els més petits també
s’ho van poder passar d’allò més
bé amb les bombolles de sabó. El
mateix Mirall de Pedralbes tam-
bé va organitzar ahir una tarda de
bàsquet i futbol de carrer. 

D’altra banda, l’associació Les
Corts Comerç 08028 ha progra-
mat per dissabte una matinal in-
fantil, una gimcana per a gossos
i sessions de dansa al carrer Be-
navent. A la tarda també orga-
nitzarà un taller infantil i diferents
activitats esportives i l’actuació de
Vox Vocal Studio.

DUES MOSTRES
També en el marc de la Festa Ma-
jor, avui el Mirall de Pedralbes or-
ganitza una Mostra de Comerç
que ocuparà els carrers Capità
Arenas, Doctor Ferran i Manila
i el passeig Manuel Girona entre
les 10 del matí i les vuit del ves-
pre. Aquesta mateixa tarda, du-
rant la Mostra i en el marc del
Festival d’Animació Oriol Ca-
nals, també se celebrarà l’espec-
tacle ‘Buff’ a la plaça Mirall de Pe-
dralbes, que anirà a càrrec de la
companyia de l’Ou Ferrat. Per úl-
tim, a les nou del vespre hi hau-
rà un concert de gòspel a càrrec
del grup Free Choir.

La segona Mostra de Co-
merç serà la que organitza la
nova associació de comerciants
del Cor de les Corts. Se celebra-
rà dissabte, de les 10 del matí a
les vuit del vespre, als carrers
Deu i Mata i la plaça de Can Ro-
sés. L’entitat també aprofitarà la
mostra per fer la seva presenta-
ció oficial a les 12 del migdia. 

El comerç es bolca
amb la Festa 
Major de les Corts

La ruta ‘De tapes per les Corts’ celebra la segona edició. Foto: Districte

Pagaments | La Generalitat, al dia amb les farmàcies
La Generalitat ha aconseguit posar-se al dia en els pagaments dels medicaments a les farmàcies

després que divendres passat pagués la factura dels fàrmacs de l’agost. Això suposa recuperar 
la normalitat en els pagaments el dia 5 de cada mes, cosa que no passava des de fa 8 anys.
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El mal temps de diumenge pas-
sat va obligar a suspendre el
partit entre la Reial Societat i el
sènior femení del Polo. Les de Fa-
brizio Demarchi guanyaven per
la mínima (0-1) a Bidebieta, però
va ser impossible acabar de jugar
els darrers 10 minuts per culpa de
la intensa pluja que va caure so-
bre la capital de Guipúscoa. Isa-
bel Zaldúa havia estat l’autora de
l’únic gol del partit, ja que el Polo
havia xocat una vegada i una al-
tra contra la defensa de les últi-
mes classificades. 

Està previst que el Comitè de
Competició de la Federació es-
panyola anunciï, aquesta setma-
na, què es fa amb aquests 10 mi-
nuts que es van suspendre.

Passi el que passi, les de De-
marchi ja preparen l’enfronta-

ment de la quarta jornada de la
Liga Iberdrola, que es jugarà
aquest diumenge a dos quarts
d’una del migdia a l’Eduardo
Dualde contra el Junior.

EL MASCULÍ TORNA A LA FEINA
Per la seva banda, el sènior mas-
culí de Carlos García Cuenca
torna a la competició després de

guanyar dijous passat el derbi
contra el Barça (1-3) amb gols de
Borja Llorens, del capità David
Alegre i de Xavi Lleonart.

El pròxim partit del Polo serà
demà passat a dos quarts d’una
del migdia, en un enfrontament
en el qual es decidirà qui és el lí-
der en solitari de la lliga: l’Egara
visitarà l’Eduardo Dualde.

El sènior femení ha guanyat tots els partits. Foto: Jose Mari Llorens / RCP

El Reial Societat - Polo femení,
suspès per culpa del temporal
» Competició ha d’anunciar què passa amb els darrers 10 minuts
» El sènior masculí torna a la competició divendres contra l’Egara 

Tot a punt per a la setena
edició del Correbarri

ATLETISME4Aquest diumenge
se celebrarà la setena edició d’u-
na de les curses més peculiars de
la ciutat: el Correbarri, una pro-
va en la qual els 10 districtes com-
peteixen entre si per demostrar
quins són els més ràpids.

La prova, un any més, repe-
teix recorregut, amb la sortida i
la meta a la plaça del Mar, davant
la piscina Sant Sebastià, de l’A-
tlètic Barceloneta (un dels orga-
nitzadors). Els atletes hauran de
recórrer el moll de la Barcelone-
ta i de Bosch i Alsina, el passeig
de Colom, faran tot el contorn del

parc de la Ciutadella i enfilaran la
recta final per la ronda del Lito-
ral i pel passeig Marítim.

XANTAL GINÉ, PADRINA
Una de les jugadores del sènior
femení del Polo i de la selecció
espanyola, Xantal Giné, ha estat
l’escollida per representar el dis-
tricte com a padrina. Els atletes
cortsencs (i els de la resta dels
districtes de la ciutat) lluitaran
per intentar trencar el monopo-
li de Sant Martí i de Sant Andreu,
que són els dos únics vence-
dors d’aquesta competició.

Bèlgica s’adjudica la Copa 
de Nacions Longines al Polo

La selecció de Bèlgica
es va proclamar cam-
piona de la Copa de
Nacions Longines, la

cita d’hípica més important de
l’any, una competició que es va
disputar diumenge passat a les
instal·lacions del Polo.

La competició, a més, no es va
decidir fins a l’últim obstacle, ja
que el combinat italià també te-
nia opcions de guanyar aquesta
competició per primera vegada
en la història. El genet italià,
però, va tirar a terra els dos últims
obstacles del seu darrer recorre-

gut, i això va fer que els transal-
pins perdessin uns punts que
serien decisius, perquè ja acari-
ciaven el títol. 

Niels Bruynseels, Pieter De-
vos, Jos Velrooy i Nicola Philip-
paerts van ser els quatre genets
vencedors, amb Peter Weinberg
com a cap d’equip.

CLOENDA AMB BOB SINCLAR
Després de la competició, la clo-
enda va tenir un convidat estre-
lla: el dj francès Bob Sinclar, co-
negut per temes com Love ge-
neration o World, hold on.

Laia Palau, bronze al Mundial
i campiona de Catalunya

BÀSQUET4El palmarès de Laia
Palau s’amplia.  En els darrers
dies, la base cortsenca de l’Uni Gi-
rona s’ha penjat una medalla de
bronze amb la selecció espanyo-
la al Mundial que s’ha disputat a
Tenerife i també s’ha proclamat
campionat de la Lliga Catalana fe-
menina amb el seu nou equip.

Palau, que en principi havia
decidit retirar-se del bàsquet de
seleccions, va decidir tornar per
disputar la copa del móna Tene-

rife. L’equip de Lucas Mondelo va
quedar fora de la lluita per l’or,
però va guanyar la final de con-
solació contra Bèlgica (67-60).

Pocs dies després, va debutar
amb el conjunt gironí, amb una
victòria contundent contra el
Cadí La Seu (89-63) en un partit
en el qual va anotar cinc punts i
va repartir nou assistències.

Els seus pròxims reptes són la
Supercopa d’Espanya (demà) i l’i-
nici de la Liga Dia.

Pau Arriaga
PEDRALBES

Futbol sala | El Joventut goleja en la primera jornada i és líder
El sènior A masculí del Joventut ha començat el curs amb una golejada contundent. L’equip
groc va passar per sobre del Polaris Sant Martí diumenge passat (0-8) i és el primer líder del
grup 3 de Tercera. El debut al pavelló de l’Illa serà aquest dissabte contra l’FS Castelldefels.
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Llibres

Panellet és un power trio del Vallès que
sap molt bé com endolcir un estil mar-
cadament agressiu i esmolat com és el
punk. Combinen la música amb una in-
dumentària inconfusible i amb unes lle-
tres que glorifiquen la cultura televisiva
dels vuitanta. Precisament d’aquí ve el
nom del seu segon disc, Sputnik (HFMN
Crew, 2018), publicat recentment.

Música Pelis i sèries

Sputnik
Panellet

Nit de les Llibreries
En el marc de la Biennal de Pensament i Arts Ciutat Oberta, el

Gremi de Llibreters programa per a dijous 18 d'octubre, en-
tre les 20.30 i les 23 h, la primera Nit de les Llibreries de 

Barcelona. Hi prendran part una vintena d'establiments de
diferents barris de la capital catalana, que organitzaran acti-

vitats relacionades amb la temàtica de la Biennal i que tin-
dran com a finalitat la descoberta de la llibreria com a centre

d'interès crític, proper, central, obert cada dia de l'any, així
com la visibilització de l'assaig, el pensament i les arts. 

A I T A N A

A LES XARXES...

Participar a ‘Operación Triunfo’
El seu primer single en solitari es titula ‘Teléfono’

Confirmar la seva ruptura amb Cepeda
La barcelonina ho ha anunciat a través de Twitter

La notícia es va fer viral en poques hores
Els dos extriunfitos demanen respecte i privacitat

QUÈ HA FET?

ÉS FAMOSA PER...

Angelika Schrobsdorff va decidir no-
vel·lar la vida de la seva mare, una dona
que lluitava contra els cànons esta-
blerts des de l’Alemanya dels anys 20
fins a l’arribada del nazisme al poder. 

L’edició de 1961 va produir un escàn-
dol moral i polític i es va publicar -tra-
duccions incloses- amb els dos últims
capítols censurats, que ara es recuperen.

Els homes
Angelika Schrobsdorff

Oriol Pla s’estrena com a director amb
aquest homenatge al teatre i a la seva
família. Els seus pares i la seva germa-
na no dubten d’enfilar-se a l’escenari al
seu costat i posar-se a les seves ordres
per traspassar la fina línia entre realitat
i ficció i fer tota una declaració d’amor
a l’ofici que comparteixen.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Teatre

Travy
Oriol Pla Solinas

No t’ho perdis

Viu en línia

Ja és oficial. Cepeda i Aitana han trencat la seva rela-
ció sentimental. Després dels rumors que apuntaven
des del mes de setembre que s’apreciava un cert dis-

tanciament entre la parella, els dos extriunfitos han
confirmat a través de les xarxes socials que ja no
estan junts. El primer a fer-ho va ser Cepeda i, tot

seguit, la barcelonina va acabar de confirmar la
notícia demanant respecte i comprensió a tots els

usuaris. “Tot està dit. No diré res més al respecte
perquè es pateix encara que no s’exposi aquest

sentiment”. Aquest va ser el missatge que Aitana
va compartir al seu compte de Twitter després

que la notícia es fes viral i suscités, en la mateixa
mesura, crítiques i mostres de suport. Aitana i

Cepeda es van conèixer durant la seva participa-
ció en la darrera edició d’Operación Triunfo. Ac-
tualment, els dos artistes estan immersos en la 

promoció del seu primer disc en solitari. 

La dotzena (i darrera) temporada d’a-
questa sitcom nord-americana ja s’ha
estrenat. Així, som davant dels últims
24 capítols de les aventures de Leo-
nard, Sheldon, Penny i tota la seva co-
lla d’amics. En els diferents episodis 
hi haurà les aparicions estel·lars de 
l’actriu Kathy Bates o de l’astrofísic 
Neil deGrasse Tyson, entre altres.

The Big Bang Theory
Chuck Lorre i Bill Prady

| Call of Duty Black Ops
Un dels shooters més populars dels últims anys torna amb 

un nou joc. Aquest títol tindrà el mapa més gran de la saga.

Famosos

La fitxa
QUI ÉS?
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DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
21:00 El músic britànic d’origen ganès, Myles San-

ko, oferirà un concert en el marc del cicle Cruï-
lla de Tardor. Els teloners seran The Excita-
ments. / Sala Bikini.

DES DEL 16 D’OCTUBRE
20:00 A partir de la setmana que ve, cada di-

marts es farà una nova sessió d’aquest taller
de swing, pensat per poder ballar aquesta dan-
sa que va nèixer fa gairebé un segle a Harlem.
/ Centre Cívic Tomasa Cuevas.

TOTS ELS DILLUNS
20:00 Des del passat dilluns 1 està en marxa un

curs anomenat Club de fotografia, que vol ser
un taller obert en el qual els alumnes plan-
tegin dubtes, però que també farà sortides.
/ Centre Cívic Can Deu.

TOTA LA QUINZENA
Matí-TardaEn el marc de les activitats de la Fes-

ta Major, està en marxa la mostra anomenada
60 anys junts. Escola Paideia, que repassa la
trajectòria d’aquest centre educatiu. / Con-
sell Municipal del Districte.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda 8 de març és cada dia és la mostra

de Sandra Latre Terencio que fa una repassada
a les reivindicacions feministes i que també
cada cop més tenene més suport dels homes.
/ Centre Cívic Can  Deu.

AVUI 10 D’OCTUBRE
18:00 Mestre Fabra, caçador de paraules és el nom

de l’espectacle del cicle Lletra petita - Llibres
a escena que fa que els més joves entrin en
el fascinant món poètic de Pompeu Fabra. /
Biblioteca Montserrat Abelló.

TOTS ELS DILLUNS
12:30 Des de la setmana passada està en mar-

xa un taller trimestral anomenat Música en
família, que coordina la professora Carla
Coppa. / Centre Cívic Vil·la Urània.

DIVENDRES 12 D’OCTUBRE
12:30 Partit d’hoquei herba corresponent a la

sisena jornada de la Divisió d’Honor mascu-
lina entre l’RC Polo i el Club Egara. / Camp
Eduardo Dualde.

Ivana Duzanec és l’encarregada de
coordinar el curs d’iniciació a l’anglès
Primers passos amb anglès. / Centre Cí-
vic Josep Maria Trias i Peitx.

Ivana Duzanec coordina 
un curs d’iniciació a l’anglès

Tots els dilluns a les 18:15

El Consorci per la Normalització Lin-
güística organitza la darrera tertúlia so-
bre Manuel de Pedrolo anomenada El
millor novel·lista del món. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

Una tertúlia al voltant de la
figura de Manuel de Pedrolo

Avui 10 d’octubre a les 11:00

Blue Birds proposa un viatge musical
amb versions clàssiques del gènere i
a través de composicions originals
plenes de subtilesa, passió i significat.
/ Centre Cívic Can Deu.

Blue Birds Blues & Soul Duet
ofereixen un concert a Can Deu

Dijous 18 d’octubre a les 20:00

Partit de bàsquet corresponent a la si-
sena jornada de la Copa Catalunya fe-
menina entre el Joventut i el GEiEG de
Girona. / Pavelló de l’Illa.

El Joventut rep la visita
del GEiEG de Girona

Diumenge 21 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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