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“El porno és ciència-ficció pura i
dura”. Així de contundent es
mostra Elena Crespi, psicòloga i
sexòloga, que afegeix que “si tin-
guéssim clar que és ficció no hi
hauria cap problema”. Yaiza Re-
dlights, portaveu del Saló Eròtic,
va més enllà i explica que “no sa-
bem distingir si allò que veiem és
cert o no, si ens estan enganyant”.
La qüestió és que, actualment,
molts nois i noies aprenen el que
saben sobre sexualitat a través de
les pel·lícules pornogràfiques.
Així ho denuncia el vídeo de pro-
moció que ha elaborat aquest
any el Saló Eròtic.

Des de la seva experiència,
Crespi assegura que, a diferència

de generacions anteriors, els ado-
lescents actuals tenen molt més
accés a la pornografia. Això im-
plica que molts d’ells, quan es dis-
posen a mantenir la primera re-
lació sexual amb una altra per-
sona, tenen molta informació.
Però com ella apunta, el proble-
ma és que el porno “ens ha mal
ensenyat” el que sabem sobre
sexe i això provoca confusions.

Lourdes Esteve, infermera que
treballa en un punt d’informació
de salut jove a l’àrea metropolita-
na, explica que, en les seves pri-
meres relacions, que en molts ca-
sos comencen amb 15  anys, els
nois i les noies “repeteixen els mo-
dels que han vist a les pel·lícules”.

REFERENTS MASCLISTES
El problema és que, com denun-
cia el vídeo del Saló Eròtic, la por-
nografia actual mostra rols mas-

clistes amb pràctiques atlètiques
impossibles de reproduir, on s’in-
visibilitza la dona, que és un sim-
ple instrument dedicat a pro-
porcionar plaer a l’home. Un
dels casos més evidents, com de-
nuncia Redligths, és el del porno
lèsbic, que està pensat perquè el
consumeixin els homes i que no
excita les dones.

Els homes, a més de repetir
els patrons masclistes en les se-
ves relacions, també agafen com
a referent l’actitud dels actors
porno i, com explica Crespi, es
pensen que han de tenir erec-
cions que duren moltes hores i
que han de tenir l’orgasme en el
moment just, cosa que “de cap
manera ha de ser així”. De fet, ella
mateixa adverteix que “hi ha
molt consum de Viagra entre
joves, sense que ho necessitin”,
per complir amb aquesta imatge.

Una assignatura pendent
» La sexualitat encara és un tema tabú que molts adolescents aprenen a través de la pornografia

» Els experts consideren que això provoca comportaments masclistes i que cal educar a casa

Pau Massip
BARCELONA

El porno “ens ha mal ensenyat” el que sabem sobre sexe, alerten els experts. Foto: Pexels

FAMÍLIA4Tots els experts
coincideixen en dos punts.
Primer, que l’educació sexual
no s’hauria de començar a
tractar a l’adolescència, quan
els fills i filles ja van a l’institut,
sinó des de ben petits. I, segon,
que els pares són els primers
responsables sobre la qüestió.
Així ho explica Lourdes Este-
ve, infermera d’un punt d’in-
formació de salut jove, que
diu que “la societat hauria de
tenir clar que l’educació sexual
comença a casa, a la primera
infància”.

La psicòloga i sexòloga Ele-
na Crespi, que ofereix tallers so-

bre sexualitat a instituts, con-
sidera que s’hauria de treballar
des del parvulari com qualsevol
altra assignatura, però afegeix
que, del que es tracta, és de fo-
mentar l’autoestima i el sentit
crític perquè es puguin “des-
envolupar relacions saludables
en tot”, també en el sexe.

Per la seva experiència, Es-
teve diu que “no hem evolu-
cionat com a pares” i que molts
adolescents reconeixen que
els seus pares no volen parlar
de sexe. A més, deixa clar un
punt: “Tots els nois i noies, arri-
bats a certa edat, experimen-
taran vulguin o no els pares”.

Treballar l’educació sexual 
a casa i des de ben petits
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La lupa Els semàfors

Dipòsit Legal: B 33380-2005

per Francesc Reina

La química de la raó

Conec persones que prefereixen no be-
sar per raons sanitàries, i on les abra-
çades no formen part del seu codi cul-
tural quotidià. Com escrivia el vell poe-
ta Mario Benedetti, prefereixo l'estu-
pidesa d'un enamorament a la difi-
cultat per manifestar el que sento. Cal-
drà aprendre a estimar-nos? La nos-
tra cultura s'ha construït al voltant del
conflicte entre el dolor i el plaer.

Una de les comeses de la neuro-
ciència resideix en informar-nos sobre
el que passa al nostre or-
ganisme. Ens mostra el tre-
ball de certes hormones
per procurar-nos benestar
i ajudar-nos a regular les
nostres conductes: grans
possibilitats de treballar
amb predisposició per con-
ciliar, per evocar records feliços i
adoptar actituds positives... Media-
dores de l'equilibri, la dopamina, l'o-
xitocina, endorfines i serotonines for-
men el conegut quartet de la felicitat,
i al costat d'aquestes, una gran casca-
da d'obreres amb el mateix objectiu.
Quan la química interna funciona bé,
sorgeix el plaer de la tranquil·litat i la
bellesa; potser tot influeixi per tenir
més salut. S’ha detectat un cert grau de
relació entre la bellesa i la salut a tra-
vés de l'harmonia.

Avui dia, moltes conductes inde-
sitjables tenen a veure amb les emo-

cions i amb la facilitat d’arribar a un
conflicte social. Quan parlem de do-
minar els nostres comportaments, la
ciència suggereix que tal qüestió no es
pot aconseguir només a través de la
raó. Com melodies denses, tenim tan-
ta capacitat per fer coses positives
com per fer-les terribles, ambdues
habiten en nosaltres. Som capaços
de fer-nos mal -tot sembla que és in-
herent a l'ésser humà-. Ja no es trac-
ta de ser bones o males persones, po-

dem ser destructius quan les emocions
d'ira, por o menyspreu generen agres-
sions i violència. La nostra química és
capritxosa, pot donar-nos alegria i
felicitat, o pena i tristesa... O encara
pitjor.

Diu el pensador Antonio Damasio
que l'error de Descartes va estar en no
invertir la seva fórmula "penso, per
tant existeixo", ja que primer és l'ésser
i després el pensar. Parla d’allò tan
desafortunat que pot ser saber sense
sentir. L'efecte sobre les emocions i els
sentiments de determinades ferides
són els que ens motiven per inventar

solucions als nostres problemes, per
desenvolupar abric i protecció contra
un fred de qualsevol classe.

Els sistemes morals es van cons-
truir en adonar-nos de la quantitat de
dolor que causaven els assassinats, el
robatori o la tortura. Cal que els líders
polítics i educatius prenguin bona
nota i s'esforcin a entendre l'important
de les emocions i els sentiments, ja que
no reflexionar ens portaria a conside-
rar que estem encara en una mena de

desert. Deia el gran Edu-
ardo Mendoza en una agra-
dable conversa que el pitjor
no som les persones sinó
les societats, és a dir, que hi
ha entorns més propicis
per fer-ho millor i fer-nos
millors. Per això el paper de

l'educació és tan important en els
contextos socials. S'ha de planificar per
nodrir d'emocions positives com l'a-
mor, l'admiració o el desig, i tantes al-
tres, a molta gent a la qual això no els
arriba.

El paper d'una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es re-
orienti el pitjor de la naturalesa hu-
mana. L'art suggereix, a més, que a les
qüestions summament importants
sobre la vida, s'arribi a través de la ir-
racionalitat que ens procuren les can-
tonades toves de la poesia, la música
o la imaginació.

El paper d’una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es 

reorienti el pitjor de la naturalesa humana

Cinquè cònsol de Bar-
celona cessat per pres-

sions del Govern espan-
yol. Grècia s’afegeix a Letònia, Bulgària,
Filipines i Finlàndia. Queda clar que el
PSOE té la mateixa política que el PP
quan es tracta de Catalunya. El piròman
de la diplomàcia @JosepBorrellF des-
enfrenat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Dels creadors del Con-
sell Assessor per a la

Transició Nacional, Co-
missió d'Estudi del Procés Constituent,
Consell per la República, arriba el Con-
sell Assessor per a l'Impuls d'un Procés
Constituent. Eh, dissimulen millor que
ERC, però quina mateixa cara de ci-
ment armat.

@pilarcarracelas

Cada vez son más las
voces sensatas en Es-

paña que abogan por
una aplicación razonable del derecho,
olvidando consideraciones políticas.
Ahora ha sido el antiguo presidente del
Tribunal Supremo el que ha explicado
que en Cataluña no hubo rebelión.
#sensatez.

Diego Fernández y
Juan Martínez, alum-

nos de la Universidad de
Oviedo con mejores expedientes,
plantan a los Reyes: "La universidad
nada tiene que ver con los Borbones.
Quieren hacerse foto utilizando nues-
tro esfuerzo para tapar sus vergüen-
zas", dicen.

@FonsiLoaiza@jpurias@josepalay

TMB
Veïns de Sant Ramon s’han queixat per la
retallada que afectarà les línies de bus 54
i H10 en el marc de la implementació de
la xarxa ortogonal. TMB està disposat a

analitzar la situació però només quan les
noves línies estiguin en funcionament. 

pàgina 8

FEPCCAT
La Federació Catalana d'Entitats de Pa-

ràlisi Cerebral i etiologies similars ha
tornat a organitzar la cursa solidària En
marxa per la paràlisi cerebral. Prop de

2.500 persones van participar en la 
prova, que visibilitza aquesta malaltia.

pàgina 14

Open House Bcn
El festival 48h Open House Bcn torna a

oferir, un any més, la possibilitat de visi-
tar l’interior de més de 200 edificis de la
ciutat, alguns dels quals estan tancats la

resta de l’any. A les Corts, entre dissabte i
diumenge es podran visitar nou edificis. 

pàgina 9
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En marxa la segona edició 
de la ruta ‘De tapes per les Corts’1

2 El comerç es bolca amb 
la Festa Major de les Corts

El Tanatori de les Corts acull 
el comiat a Montserrat Caballé

La Festa Major de les Corts
arriba al seu equador

Colau cedeix a la Generalitat 
el Palau de Pedralbes
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Les claus
Les millors
perles

Dilluns dia 15 d’aquest mes d’oc-
tubre, a dos quarts de 9 del vespre,
tots els companys d’en Joan San-
tacana que integren la coral de
l’entitat l’Espiga de les Corts en la
qual ell també canta, sense haver-
li pogut comunicar la decisió de
fer-li un homenatge, es van agru-
par davant de casa seva al carrer
d’Anglesola, on viu i es recupera
d’una malaltia, i li van oferir un
recital de quatre cançons: Al·le-
luia, de Leonard Cohen; Tot bai-
xant per la drecera; Per tu jo can-
taria i Soc jo Senyor!

El punt àlgid de l’emoció va
ser quan ell va sortir al balcó i els
companys, a més d’haver-li de-
dicat les cançons referides, li cri-
daven tots des del carrer: Joan,
t’estimem molt i et trobem a fal-
tar; l’Espiga sense tu està trista;
a la coral hi fas falta com també
a les sessions de Junta... I en
aquests moments al Joan li va-
ren saltar les llàgrimes... 

Ens cal dir que el local de la
societat està a uns 60 metres d’on
viu, però la seva cuidadora no
permet que surti de casa, ni que
es relacioni amb cap dels seus
antics amics. I ho fa privant que
el visitin, ja que ha interceptat els
dos telèfons i el timbre de la porta
del carrer. Podríem dir, doncs,
que viu aïllat i segrestat. És per
això que els seus companys, tot
veient que no el podien veure ni
parlar-hi, li van oferir la cantada.

Consegüentment, cal citar
que l’Espiga, a través d’aques-
tes cançons i d’un ram de flors
que li va pujar al balcó una can-
taire de la coral, li va oferir uns
moments de companyia i una
mostra d’estimació. Un nou i ve-
ritable acte de germanor!

Germanor
per L’Espiga de les Corts

Jordi Cuixart, pres polític
per Òmnium Les Corts

Jordi Cuixart és el president
d’Òmnium Cultural. Com ja
deus saber, des del 16 d’octu-
bre fa UN ANY que és en pre-
só preventiva. 

Més enllà de les qüestions
legals, que ara no venen al cas,
el que volem remarcar és que en
Jordi Cuixart és un pres polític
miris com t’ho miris. I només
pel fet de dir-ho i de reconèixer-
ho fa feredat. En ple segle XXI,
en un país que forma part de la
UE, hi ha un pres polític que a
més és el president d’una enti-
tat cultural amb més de 50
anys d’història i més de 125 mil
socis.

Una entitat que promou la
defensa de la llengua i la cultu-
ra amb el premi Òmnium, el
premi Sant Jordi, els premis de
la Nit de Santa Llúcia, el VOC,
El Tinter (els premis literaris in-
fantils i juvenils amb més par-
ticipació a Europa), els premis
literaris d'arreu del territori...
Que treballa per la cohesió so-
cial: recordem la campanya
Lluites Compartides o el Pacte
Nacional pel Referèndum. Pel
que fa al territori, hi ha més de
40 delegacions que constant-

ment treballen pel país, la llen-
gua, la cultura i la cohesió social.

Participa de la Federació
Llull i a més ara en Jordi Cui-
xart és el president d'aquesta
entitat que defensa la cultura
dels Països Catalans.

També s’han realitzat cam-
panyes a favor dels drets civils:
els busos que aquest estiu han
conscienciat els turistes de la
manca de llibertats a l'Estat,
Demà pots ser tu, Crida per la
democràcia, etc.

A més, Òmnium defensa el
seu president i la resta dels
presos i dels exiliats amb la
campanya Us volem a casa.

Aquesta és, doncs, la trans-
versalitat de l’entitat i el que la
fa forta, ja que tothom hi és ben-
vingut i s’hi pot sentir còmode.
I així hem aconseguit ser més
de 125 mil socis.

En resum, tenim el presi-
dent d’Òmnium Cultural a la
presó des de fa més d’un any i
aquest fet en un estat que s’au-
toproclama democràtic és in-
acceptable.

En Jordi Cuixart ja ho ha
dit, al judici es posarà en evi-
dència l’estat espanyol.

Vist al Twitter

@iuforn: La mala notícia pel Barça-
Madrid és que Messi està lesionat. La
bona és que Lopetegui encara és entre-
nador blanc.

@apereirasole: Un consell de la república
sense república i un procés constituent
que no farà cap constitució. Ja em discul-
pareu l’escepticisme.

#RepensarElPaís

@GPursals: No sé com dir-ho amb deli-
cadesa. Han trobat els trossets del perio-
dista Jamal Khashoggi enterrats al jardí
de la residència del cònsol saudita.

#Khashoggi #BarçaMadrid

Ryanair és a l’ull de l’huracà després del seu paper en un cas de
racisme que va tenir lloc en un vol Barcelona-Londres. Un
passatger va insultar greument, “negra, lletja i cabrona”, una

dona que tenia a la mateixa fila i, davant la petició que l’home fos
expulsat de l’avió, la companyia va decidir canviar de fila la dona.

Un grup d’arqueòlegs ha anunciat el descobriment del
“naufragi intacte més antic” del món. Es tracta d’un vai-
xell de fa més de 2.400 anys trobat al fons del Mar Negre

per una expedició anglobúlgara d’un projecte d’arqueologia
marítima. La nau fa 23 metres i manté intactes moltes parts.

Xina ha inaugurat el pont més llarg del món sobre el mar, una
espectacular obra d’enginyeria que connecta Hong Kong i les
ciutats de Macao i Zhuai. El viaducte fa 55 quilòmetres de llarg

i ha necessitat una inversió de 16.000 milions d’euros. Per construir-
lo, han fet falta 400.000 tones d’acer utilitzades i nou anys d’obres.

La NASA ha trobat un iceberg d’una mida geomètricament
perfecta a la costa est de la península Antàrtica. Es tracta
d’una enorme peça de gel d’1,5 quilòmetres en forma de

rectangle. Es tracta, tal com ha explicat la mateixa NASA, d’un
iceberg tabular que s’ha desprès de la barrera de gel Larsen C.

Els elefants asiàtics, segons un estudi publicat pel 'Journal of Et-
hology de Springer', tenen una habilitat numèrica més propera
a l’observada en humans que altres animals. L’estudi conclou

que el sentit dels números dels elefants asiàtics no es veu afectat
per la distància, la magnitud ni la proporció de les comparacions.
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Del  1987 al 1999 i del 2003
fins ara com a regidor, més
quatre anys de diputat.

Ha arribat l’hora de l’adéu?
Jo tinc una màxima que és que tots
som necessaris però ningú és im-
prescindible. A partir d’aquí, el que
és important és l’empenta, la il·lu-
sió i el compromís. El nostre grup
municipal ha presentat el 70% d’i-
niciatives de l’oposició: som ple-
nament operatius. Però hi haurà un
moment que el PP obrirà el procés
de selecció de candidat i segur
que la persona que es decideixi serà
la millor per a Barcelona. 

Quan es farà aquest procés?
Espero que es resolgui aquesta
mateixa tardor. De moment no hi ha
res decidit malgrat que queden sis
mesos per a la convocatòria de les
eleccions i vuit per a la seva cele-
bració. No només la política muni-
cipal és canviant, sinó la política en
general, perquè encara hi ha dub-
tes sobre si hi haurà eleccions ca-
talanes o generals abans de les
municipals. Els calendaris electorals
són molt modulables i, fins i tot, en
els partits que havien designat can-
didats s’han produït renúncies. De
fet, no descarto que n’hi hagi més.

El panorama actual és incert, sens
dubte.
Hi ha partits que tenen massa pres-
sa en ‘electoralitzar’ la política mu-
nicipal i jo considero que encara hi
ha temps per treballar per Barcelo-
na des de l’Ajuntament. 

Un cop confirmada la candida-
tura de Manuel Valls, Pablo Ca-
sado va dir que el PP no es pot
permetre no tenir una candida-
tura pròpia i va parlar d’una llis-
ta “potent”.  Sembla clar que hi
haurà renovació...
La llista serà potentíssima. 

I això passa per la renovació, no?
Renovació, canvis... El més important
és presentar la millor llista, que vol
dir que serà potent. El que està clar
és que el PP és una opció nítida de
centredreta, amb projecte per a
Barcelona, amb trajectòria barcelo-
nina i amb compromís. Hi ha un es-
pai que nosaltres hem de cobrir. 

Betevé ha publicat que el partit ha
fet una enquesta interna on pre-
gunta per les preferències sobre
possibles candidats: Andrea Levy,
Dolors Montserrat, Joan López
Alegre i Esperanza García. Sembla
clar que se’l rellevarà...
Potser no sóc en aquesta enquesta
perquè ja em coneixen o perquè ja
fa temps que he transmès una de-
cisió personal...

I no ens la dirà?
No, perquè si no ja tenim el debat
tancat. I tot plegat és molt can-
viant, a banda que hi ha més noms. 

Ens en pot dir algun més?
Bé... N’hi ha d’altres. És que això de
fer enquestes el PP ho ha fet a totes
les grans capitals d’Espanya. 

Remarcava que el PP té perfil
propi. De  Valls  ha recordat que es
descriu com “un home d’esquerres
obert al catalanisme”. Creu que no
pot representar bé el constitu-
cionalisme?
Ell es defineix així i jo ho respecto,
però nosaltres tenim una trajectò-
ria i la nostra carta de presentació no
depèn d’altres candidatures. 

No creu que seria millor per a l’u-
nionisme anar en una sola can-
didatura a les eleccions?
En política dos més dos mai no són

quatre. El que hi ha d’haver són es-
pais que puguin ser coberts amb
projectes propis. 

Tot i això, algunes enquestes au-
guren molt mals resultats al PP si
es presenta sol. Fins i tot podrien
quedar fora del consistori.
El que hem de fer és invertir aques-
tes enquestes, que són d’abans de
l’estiu. Les mateixes enquestes tam-
bé deien que alguns perfils del PP es-
taven molt millor valorats que la
marca del partit.

Podrien acabar fent com Xavier
García Albiol a Badalona, que
amaga les sigles del PP?
Nosaltres som el PP de Barcelona.
Mai no hem amagat les sigles per-
què tenim un projecte molt clar. El
nostre compromís és amb Barcelo-
na, una ciutat que uneix allò que la
independència separa. Els projectes
de ciutat no estan vinculats als sen-
timents de pertinença.

Parlant de projectes de ciutat, fa
uns dies deia que Colau és cul-
pable de “l’incivisme, la insegu-
retat i la immundícia” que veu a
Barcelona. Creu que la ciutadania
també té aquesta percepció?
Sí. La té i la pateix. I la prova és que
cada vegada hi ha més delictes a Bar-
celona. Ho diuen les xifres de la Jun-
ta Local de Seguretat, del Consell de
Seguretat Urbana i del Ministeri de
l’Interior. Per fi Colau ha començat a
reconèixer el problema, perquè
mentre no el reconeixes és difícil que
el puguis resoldre. La situació és greu
perquè Colau va abaixar la guàrdia
en seguretat. A més, ara ens trobem
que els barcelonins denuncien
menys per desànim. I, a banda, l’A-
juntament no fa pública l’enquesta
de victimització. Per què serà?

La recepta del PP per canviar aques-
ta tendència és més mà dura po-
licial?
Bé, policial no, de govern. El que ne-
cessitem és Guàrdia Urbana i Mos-
sos d’Esquadra. Amb Colau s’han re-

duït els efectius de la Guàrdia Ur-
bana perquè no s’han cobert totes
les places de reposició que la llei
permet.  Pel que fa a la ràtio de Mos-
sos d’Esquadra, n’hi hauria d’haver
4.000 de desplegats i n’hi ha només
3.000. 

El resum seria que a Barcelona fal-
ta policia, doncs?
Falta policia, falta fermesa per part
del govern municipal a l’hora d’exi-
gir el compliment de les normes...

Què insinua, que l’actual govern
no se les creu, les normes?
No se’n creu moltes ni les aplica. Per
exemple, amb el top manta i altres
activitats irregulars a la via pública.
Qualsevol barceloní que no res-
pecta una ordenança és sancionat,
però hi ha altres activitats que no es
persegueixen. Amb una resposta so-
cial, que hi ha de ser, no s’acaba amb
la delinqüència. A Barcelona hi ha un
greu problema de seguretat i un
efecte crida per una sèrie d’activitats
que contribueixen al deteriorament
de la convivència i el civisme: el top
manta, els campaments...

Parlem d’un altre tema important.
L’actual model turístic s’ha de
reinventar o pot donar més de si?
Cap on ha d’anar la proposta tu-
rística que ofereixi Barcelona?
Hem d’atreure el turisme que ens

interessa. Un turisme de qualitat,
que respecti la ciutat i que ens
deixi diners. Hem de ser egoistes
per atreure el turisme que ens con-
vé. I en aquest turisme se li han de
posar facilitats i no traves, com les
famoses moratòries de Colau.  

Un turisme més elitista, per dir-ho
d’alguna manera?
No, no. Un turisme cívic, cultural, fa-
miliar i que deixi diners. O un tu-
risme que no deixi tants diners
però que respecti la ciutat. La qües-
tió és que el turisme, que és una
oportunitat i genera 100.000 llocs
de treball, s’ha acabat convertint en
un problema per la gestió equivo-
cada de l’Ajuntament. 

Per acabar li volíem preguntar per
l’oficina que van obrir per donar
suport jurídic a les persones que
retiren llaços grocs. Com està
funcionant?
Hem rebut consultes sobre si hi
podia haver algun tipus de penalit-
zació per retirar els llaços. La millor
defensa que té aquesta oficina és la
inacció de la Generalitat, que final-
ment no ha donat instruccions als
Mossos perquè actuïn.

Li agrada que es retirin llaços?
A mi el que no m’agrada és que
se’n posin a l’espai públic. En aquest
àmbit hi ha d’haver neutralitat.

“La llista del PP per a les
eleccions municipals
serà potentíssima”

Alberto Fernández Díaz / President del grup municipal del PP

Alberto Fernández Díaz ens atén quan falten vuit mesos per a les eleccions 
municipals. El PP encara no té candidat confirmat a l’alcaldia, però fa temps que 
el seu relleu és més que un rumor. Tot i que no ho confirma del tot, de les seves 

paraules es desprèn la sensació que està a punt de tancar una etapa política.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BARCELONA

Foto: Marta Vall-llebrera

Perfil | La política com a estil de vida
Alberto Fernández Díaz es mostra afable al llarg de tota l’entrevista. És un home que ha dedicat

tres dècades al PP i reconeix que la política municipal desgasta molt. Vol moltes hores, i no tothom
hi està disposat. Motorista empedreït, diu que li agradaria tenir més temps per a la seva afició. 

“Tinc una màxima:
tots som necessaris
però ningú és
imprescindible”

Entrevista
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El grup municipal de la CUP ha
presentat un recurs contenciós
administratiu per demanar que
la justícia aturi el projecte de l’Es-
pai Barça, que inclou la trans-
formació del Camp Nou i la
reurbanització de tot l’entorn
de l’estadi.

Des de la formació de l’es-
querra independentista, que ha
convocat per avui una compa-
reixença per donar els detalls de
la seva denúncia –el cas el por-
ta el Col·lectiu Ronda–, consi-
deren que l’acord entre l’Ajun-
tament i el club del passat mes
d’abril, que implica aprovar una
Modificació del Pla General Me-
tropolità (MPGM), vulnera l’ac-
tual Llei d’Urbanisme. Els argu-
ments que la CUP ha presentat
al jutge fan referència a la trans-

formació en equipament co-
mercial del que són unes ins-
tal·lacions que, des del punt de
vista de la formació, només po-
den tenir la qualificació d’equi-
pament esportiu.

ZONES VERDES I CARRERS
Un altre dels aspectes que la
CUP considera que podria su-
posar una vulneració de la llei és
la modificació que el projecte

contempla de les zones verdes i
de diferents carrers de l’entorn
del Camp Nou, que perdrien es-
pai. A banda, des de la CUP
tampoc veuen gens clar el fet que
el nou espai que es generarà un
cop enderrocats el Palau Blau-
grana i la pista de gel –entre
Arístides Maillol, Travessera de
les Corts i Joan XXIII– tingui la
qualificació d’espai d’ús públic
però amb titularitat privada.

La reforma del Camp Nou segueix portant cua. Foto: Línia Les Corts

La CUP porta als tribunals
la remodelació del Camp Nou

» El partit considera que la reforma urbanística vulnera la llei actual
» Diu que l’espai només pot ser una zona esportiva i no comercial

Queixes veïnals pels canvis
a les línies de bus 54 i H10

TRANSPORT PÚBLIC4La posa-
da en marxa de les noves línies de
la xarxa ortogonal està provocant
queixes a diferents punts de la
ciutat. Un d’aquests llocs és el ba-
rri de Sant Ramon, on alguns
veïns s’oposen als canvis de re-
corregut de les línies 54 i H10.

Durant el Ple del Districte de
fa dues setmanes un grup de
veïns van exposar les seves quei-
xes. Lamenten que la línia 54
perdrà gairebé una desena de
parades, ja que en el nou reco-
rregut acabarà a Collblanc i ja no
arribarà a Pedralbes. Pel que fa
a la línia H10, perdrà les últimes

parades del recorregut i s’aca-
barà a Sants. Deixarà de passar
per l’Avinguda Madrid, cosa que
provocarà que els veïns que vul-
guin anar al CAP Numància ho
tinguin més complicat. D’altra
banda, la línia nova de la qual
podran gaudir els veïns és la V1,
que unirà l’Hospitalet amb Sant
Joan de Déu passant per la rie-
ra Blanca.

Tal com han passat en altres
punts de la ciutat, Transports
Metropolitans de Barcelona
(TMB) no descarta fer canvis un
cop funcionin les línies amb el
nou recorregut. 

L’àrea de gossos de Bacardí,
un niu de problemes

EQUIPAMENTS4Els usuaris de
l’àrea de gossos dels Jardins de
Bacardí van organitzar dissabte
una concentració de protesta
per denunciar que l’àrea, estre-
nada només fa set mesos, és un
espai “perillós” tant per als usua-
ris com pels mateixos gossos. La
protesta va començar amb una
concentració a la mateixa àrea i
després es va dirigir al Districte.

Els usuaris d’aquesta àrea i
d’altres àrees van omplir amb
cartells de denúncia tot l’espai
per fer visibles els problemes
que, asseguren, té l’àrea i que ja

han provocat diversos accidents.
Alguns dels problemes que de-
nuncien són la perillositat d’al-
guns elements perquè els gossos
juguin o el tipus de sorra, ja que
diuen que provoca ferides a les
potes dels animals.

LES MILLORES NO ARRIBEN
A banda, els usuaris de l’àrea
dels Jardins de Bacardí també
lamenten que després d’haver
acordat una reforma de l’espai
amb l’Ajuntament “encara no
tenim el pla d’actuació promès
ni més respostes”.

Albert Ribas
LES CORTS

Les Corts Fe d’errades |Notícia sobre el Palau de Pedralbes
En l’última edició de Línia Les Corts, a la notícia sobre la cessió de l’Ajuntament a la Generalitat del

Palau de Pedralbes hi havia una informació incorrecta. El deute de sis milions que s’atribuïa a la 
Generalitat amb l’Ajuntament no és tal i, per tant, la cessió del palau es fa sense deutes pendents. 

Línia Les Corts revalida el
lideratge en difusió certificada
COMUNICACIÓ4L'última cer-
tificació del control d'OJD-PGD
ha atorgat a Línia Les Corts
una difusió de 9.813 exemplars
quinzenals. Aquesta xifra reva-
lida la posició de lideratge de la
publicació al districte, la qual s’e-
dita de forma ininterrompuda
des de l’any 2005.

Tot plegat en el marc dels
més de 237.000 exemplars
mensuals que la mateixa certi-
ficació ha atorgat a les 19 pu-

blicacions de la xarxa Línia, edi-
tada pel Grup Comunicació 21,
fundat l’any 1999. Una xarxa
que és líder absoluta a la ma-
joria de barris barcelonins, amb
els 9.163 exemplars quinzenals
de Línia Sants –15 anys després
de la seva fundació– i els 9.667
del també quinzenal Línia Sant
Martí, o els 10.126 exemplars
mensuals de Línia Horta, els
10.035 de Línia Eixample i els
7.122 de Línia Sarrià, entre altres.
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EXPOSICIÓ4El Monestir de Pe-
dralbes acull des de dimecres
passat i fins al pròxim 17 de febrer
l’exposició ‘Vida o teatre?’, de
l’artista jueva Charlotte Salomon,
que amb només 26 anys va ser de-
portada i exterminada al camp de
concentració d’Auschwitz. 

La mostra recull una àmplia
selecció dels 782 guaixos que
formen la impressionant obra
‘Vida o teatre?’, on Salomon,
nascuda l’any 1917 a Berlín, va in-
tentar descriure la seva vida per
trobar-se a si mateixa, superar el
passat i  mirar de viure un present
efímer a les vigílies de l’Holocaust.
La seva vida va estar marcada per
l’amor, la mort i una història fa-
miliar de patiment que la va con-
duir a refugiar-se en l’art.

‘Vida o teatre?’
arriba al Monestir
de Pedralbes

MEMÒRIA4En el marc de la
Festa Major de les Corts, el 10
d’octubre es va presentar el pro-
jecte guanyador del concurs d’i-
dees pel projecte del monument
a la presó de Dones de les Corts.

El projecte guanyador apos-
ta per un espai de memòria in-
tegrat en un espai públic diàfan
i transitable que inclourà pe-
dres de diferents orígens per re-
cordar que a la presó hi va haver
preses de moltes procedències.
En un futur, l’objectiu és que
aquestes pedres delimitin l’antic
perímetre de la presó. L’equip del
projecte guanyador està format
per Núria Ricart, professora de
Belles Arts de la Universitat de
Barcelona; Jordi Henrich, ar-
quitecte i Fernando Hernández
Holgado, historiador i coordi-
nador del projecte ‘Memòria
Presó de Les Corts’. 

El monument a 
la presó de Dones
ja té projecte

ARQUITECTURA4El festival 48h
Open House Bcn permet desco-
brir als barcelonins les interiori-
tats d’un bon grapat d’edificis del
conjunt de la ciutat, alguns dels
quals no tenen les seves portes
obertes la resta de l’any. La nova
edició del festival se celebra
aquest cap de setmana i, en el cas
de les Corts, el programa incor-
pora un total de nou edificis.

Així doncs, els edificis cort-
sencs que es podran visitar són  la
Biblioteca Montserrat Abelló,  el
Centre Cívic Can Deu, el Centre
Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’, el
Centre Control Operatiu-Labo-
ratori, les Cristalleries Planell, el

Monestir de Pedralbes,  el res-
taurant Cocina Hermanos Torres
i el Roca Barcelona Gallery. En

tots els casos hi haurà visites
guiades.

MÉS DE 200 EDIFICIS
L’Open House Bcn és la princi-
pal cita de Barcelona amb l’ar-

quitectura. El cap de setmana de
portes obertes inclou més de
200 edificis de la ciutat de tota
mena de forma, estils i mida. Es
tracta d’un projecte obert a to-
thom i sense ànim de lucre que
va néixer l’any 2010.

Enguany el festival està dedi-
cat al racionalisme i el GATPAC
(Grup d’Arquitectes i Tècnics Ca-
talans per al Progrés de l’Arqui-
tectura Contemporània) amb mo-
tiu de la celebració de l’Any Eu-
ropeu del Patrimoni Cultural.
L’objectiu d’aquest esdeveniment
és reivindicar les possibilitats que
ofereix el patrimoni cultural per al
desenvolupament de la societat.La biblioteca Montserrat Abelló forma part del programa. Foto: Districte

Aquest festival
d’arquitectura celebra
dissabte i diumenge
la seva novena edició

Nou edificis de les Corts
participen en l’Open House BCN
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Comerç

Els barcelonins cada cop
compren més per internet

ESTUDI4Un estudi presentat
recentment per Barcelona Ober-
ta apunta que els barcelonins
cada compren més per internet.
Concretament, un 70% de la
població ha fet alguna compra
en línia durant l’últim any.

L’estudi, titulat ‘L’anàlisi del
comerç a Barcelona: físic i on-
line’, també alerta de la neces-
sitat que les botigues de la ciu-
tat atreguin compradors de fora
de Barcelona, especialment de
l’àrea metropolitana, turistes i
visitants per negocis, per fer
que  els comerços siguin viables.
En el cas de les botigues del cen-
tre, les visites dels barcelonins
han disminuït gairebé un 9% i

l’afluència en els principals eixos
comercials ha caigut més d’un
4,3% en els últims cinc anys. 

Pel que fa als horaris co-
mercials, gairebé el 70% dels co-
merços de les zones cèntriques
aposten per obrir els diumen-
ges. Destaquen que això per-
metria incrementar les planti-
lles i crear 3.300 llocs nous de
treball.

Per últim, des de Barcelona
Oberta consideren que la “cri-
minalització constant” del
transport privat al centre de la
ciutat, juntament amb l’aug-
ment de carrils bici i la imple-
mentació de les superilles, difi-
culten l’accés al comerç.

FIRA4La fira Mercat de Mercats
va celebrar aquest passat cap de
setmana la seva novena edició
amb un balanç molt positiu. Du-
rant els tres dies la zona de l’a-
vinguda de la Catedral es va om-
plir de gent. Durant els dos dies
hi van passar més de 230.000
persones, que van poder gaudir
d’una oferta gastronòmica molt
variada amb la proximitat i la sos-
tenibilitat com a protagonistes. 

Segons va informar l’Ajunta-
ment, es van vendre un total de
60.000 degustacions. El podi de
les racions de més èxit el van for-
mar el risotto de bolets silvestres
i trufa negra del Cecconi’s,  l’arròs
del Delta d’ortigues de mar i
maionesa d’algues del Xerta Res-
taurant i l’ou a baixa temperatu-
ra amb brandada de bacallà al pil-
pil de la Bacallaneria Perelló
1898, del Mercat del Ninot. 

A banda de l’oferta gastro-
nòmica de diferents restaurants
de la ciutat, que va tenir una gran
acollida entre el públic, el Mer-
cat de Mercats també va servir
perquè 13 paradistes dels diver-

sos mercats de la ciutat mos-
tressin els seus productes de
qualitat i proximitat. 

AULA DE MERCAT
Un altre dels aspectes més des-
tacats de l’esdeveniment van ser
les 25 conferències que es van po-
der escoltar a l’espai anomenat
Aula de Mercat. La més desta-
cada va ser la ponència magistral

dedicada als restaurants de l’in-
terior dels mercats, que va comp-
tar amb la participació de Quim
Márquez, el xef d’El Quim de la
Boqueria. 

El regidor de Comerç i Mer-
cats, Agustí Colom, va destacar
que Mercat de Mercats “s’ha
consolidat com un espai per fer
visible el que representen els
mercats municipals”.

El temps va acompanyar durant els dos dies. Foto: Línia Les Corts

El novè Mercat de Mercats
reuneix 230.000 persones 

Pinacoteca a Cel Obert | Noves rutes
El projecte Pinacoteca a Cel Obert, que permet que 24 persianes de l’Eix Sant-les Corts

llueixin reproduccions d’obres de grans autors de la història de la pintura, té noves 
dates per fer rutes de visites. Els dies són  el 28 d’octubre i l’11 i el 18 de novembre. 

Presentació de l’estudi de Barcelona Oberta. Foto: Barcelona Oberta
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GASTRONOMIA4És dimecres,
meitat de setmana, un bon mo-
ment per sortir a degustar alguna
de les 37 tapes que ofereixen bars
i restaurants del districte. I aquest
pot ser el pla perfecte per tots els
vespres de dimecres, fins al 31 de
desembre. La iniciativa és la Ruta de
Tapes per les Corts, que celebra la
segona edició i s’amplia en dates. La
ruta la impulsen el Districte de les
Corts i els cinc eixos i associacions
comercials: el Mercat de les Corts,
l’Eix comercial Sants-les Corts, el Mi-
rall de Pedralbes, El Cor de les Corts
i les Corts Comerç 08028. 

De la clàssica xistorra, als ous es-
trellats, les tradicionals braves o
l’empanada argentina, passant per
tapes més originals com la de mo-
chi de te verd o maduixa o la go-
minola d’albercoc i tòfona. Al llarg
de la ruta hi trobareu de tot, dolç i
salat, i per a tots els gustos, amb la
novetat de les tapes veganes i sen-
se gluten. Una ruta per conèixer una
oferta gastronòmica de qualitat al
districte, i a molt bon preu: la tapa
més una beguda costa 2,50 €. Dels
participants, deu pertanyen a l’as-
sociació del barri de la Maternitat
Les Corts comerç 08028; dos al Cor
de les Corts, al barri de les Corts; cinc

són d’El Mirall de Pedralbes; un co-
merç forma part del Mercat de les
Corts i dinou pertanyen a l’Eix co-
mercial Sants-Les Corts.

En aquesta segona edició, tal
com ja es va fer l’any passat, tota la
informació es pot trobar en tres
idiomes amb l’objectiu d’atraure,
no només als veïns, sinó a visitants
d’altres ciutats o països. A més, el fu-
lletó físic i el digital estan adaptats
per a persones amb discapacitat vi-

sual a través d’un codi invisible que
es llegeix amb l’app Wheris. 

CONCURS FOTOGRÀFIC
La ruta arriba farcida de novetats. La
primera d’elles és un concurs a Ins-
tagram per saber quina és la tapa
preferida. Per participar-hi, cal pujar
una fotografia de la tapa que més us
ha agradat  (cal tenir el perfil públic)
amb l’etiqueta #tapeslescorts18 i el

nom de l’establiment. Entre tots els
participants, els eixos i associacions
comercials sortejaran cinc vals de
compra de 100 € per consumir en els
comerços adherits a cadascun d’ells
(un premi per cada eix/associació).
D’altra banda, la tapa més votada re-
brà un diploma de reconeixement.

Finalment, una de les novetats
més destacables són les cinc xerra-
des informatives sobre alimentació
saludable i sostenible, amb tècnics
especialitzats en la matèria, que ofe-
riran consells i recomanacions. Fins
al moment ja se n’han celebrat dues
sobre alimentació de proximitat.
Avui mateix, 24 d’octubre, a les set de
la tarda, se’n farà una altra sobre ali-
ments ecològics a Alma Viva Centre
Teràpies (carrer dels Rajolers, 6). Les
dues últimes seran el 14 de novem-
bre a la Serralleria Alcar, sobre ali-
ments ecològics, i el divendres 16 de
novembre al Mercat de les Corts, so-
bre alimentació de proximitat. Totes
dues a les sis de la tarda.

Per consultar tota la informació
sobre la ruta i les xerrades de forma
digital: http://ajuntament.barcelo-
na.cat/lescorts. La ruta compta, a
més, amb un fulletó imprès on hi ha
totes les tapes, amb la fotografia i la
informació de cada establiment.

De tapes pel districte
» Arrenca la segona Ruta de Tapes per les Corts, que organitzen el Districte i els comerciants
» Les novetats d’enguany són un concurs d’Instagram, el premi a la millor tapa i cinc xerrades

PRESENTACIÓ4El tret de
sortida de la segona edició de la
Ruta de Tapes per les Corts es va fer
el passat dimecres 10 d’octubre,
coincidint amb la celebració de la
Festa Major de les Corts. 

Alguns dels establiments par-
ticipants, representants de les as-
sociacions i eixos comercials i
membres del Districte, entre ells el
regidor Agustí Colom, es van reu-

nir al restaurant Enlata2 per fer la
posada de llarg de la ruta i pre-
sentar totes les novetats i cadas-
cuna de les 37 tapes participants
en aquesta edició. 

Aquesta ruta gastronòmica de
tapes és una oportunitat única
per recórrer els diferents barris
del districte i conèixer el territori a
través dels seus sabors i dels seus
bars i restaurants.

Inauguració de Festa Major

Al llarg de la ruta es
poden degustar un

total de 37 tapes

La Ruta de Tapes per les Corts es fa cada dimecres i s’allarga fins al 31 de desembre. Fotos: Districte

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

Barris al dia
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Llibres Teatre

Miedo és una obra de teatre i un disc,
però el disc, després d’alimentar el mu-
sical, va acabar donant voltes i tombs
per ser una obra seriosa que viu més
enllà de les necessitats dramàtiques
del teatre. I és que cada cançó de l’àl-
bum és una peça diferent de la seva
corresponent a l’obra teatral. Això sí, la
temàtica és la mateixa: la por.

Música Pelis i sèries

Miedo
Albert Pla i Raül Refree

L’esperit de Montmartre
El CaixaForum de Barcelona acull fins al 20 de gener l’exposi-

ció ‘Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmartre’,  una mostra
sense precedents a Catalunya que tracta els principals as-
pectes de l’art francès radical de finals del segle XIX. L’any

1880 Montmartre era un lloc marginal, empobrit i apartat
de París, però en un període relativament breu es va trans-

formar en el centre literari i artístic de París. Un esperit, el del
títol de la mostra, que va ser un estat d’ànim i una mentalitat

avantguardista que van practicar nombrosos artistes, 
el més destacat dels quals va ser Henri de Tolouse-Latrec.     

No t’ho perdis

M À X I M  H U E R T A
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

Ser un periodista d’àmbit estatal
Es va donar a conèixer al programa d’Ana Rosa Quintana

Presentar el seu nou llibre a l’FNAC
Es tracta d’una guia de la capital francesa, París

Li donen el seu suport incondicional 
Després del seu pas fugaç pel ministeri de Cultura

QUÈ HA FET?

Bárbara Lennie, Marisa Paredes, Àlex
Brendemühl o Oriol Pla conformen el
repartiment d’una de les pel·lícules es-
panyoles més interessants de la tardor.
Petra no sap qui és el seu pare i tot just 
després de la mort de la seva mare co-
mença una cerca que la porta a conèi-
xer el Jaume, un artista plàstic poderós
i que té pocs escrúpols.

Petra
Jaime Rosales

L’escriptora salvadorenya Claudia Her-
nández s’estrena en el món de la no-
vel·la amb ‘Roza tumba quema’, un lli-
bre que narra les dificultats d’una mare
que ha de lluitar per les seves filles en-
mig d’una societat en reconstrucció
després d’haver patit una de les gue-
rres més sagnants que es van viure a
Amèrica Central el segle passat.

Roza tumba quema
Claudia Hernández

Aquesta paròdia sobre els Jocs Florals
on Rusiñol denunciava l’idealisme
exaltat d’un certamen que s’havia con-
vertit en instrument de propaganda
del nou catalanisme polític va provo-
car molta crispació a la societat de l’è-
poca. Ara, Jordi Coll la torna a posar en
escena en forma de musical esbojarrat. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Els Jocs Florals de Can Prosa
Santiago Rusiñol

El periodista Màxim Huerta va omplir dijous 18 d’oc-
tubre l’FNAC del Triangle de Barcelona per presentar
el seu darrer llibre Paris sera toujours Paris. En aquesta
ocasió, l’escriptor dona forma a una guia de la capital

francesa ambientada en els anys vint que compta
amb les il·lustracions de l’artista Maria Herreros. L’acte

va tenir una repercussió mediàtica especial perquè
va ser una de les primeres aparicions públiques de

Huerta després del seu pas fugaç pel ministeri de
Cultura. Sobre aquest tema, el que va ser col·la-
borador del programa d’Ana Rosa Quintana no

va voler fer massa referències, però va afirmar
que se sentia molt orgullós d’aquest episodi

de la seva vida. A més, Huerta va assegurar
que el llibre Paris sera toujours Paris tenia un

significat molt especial per a ell i va afegir que
gràcies a aquesta publicació editorial recupera

“la il·lusió adormida, que no perduda”.

Viu en línia | Just Dance 2019
Aquest títol farà que ens aixequem del sofà per ballar amb 

vuit coreografies diferents de temes musicals d’estils variats.

QUI ÉS?

Famosos
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Viu en línia

AVUI 24 D’OCTUBRE
19:00 Avui es posa en marxa una nova edició

del cicle de concerts Les veus de l’ànima
amb un recital del baríton Alejandro Lazza-
rini. / Monestir de Santa Maria de Pedralbes.

TOTS ELS DIMECRES
19:00 Des de principis de mes i fins a mitjans

de desembre es faran sessions del curs Cant,
que coordina la professora Nickita Val. Cal ins-
cripció prèvia, places limitades. / Centre Cí-
vic Can Deu.

TOTS ELS DIJOUS
20:30 Des de principis d’aquest mes i fins a mit-

jans de desembre, cada dijous a la tarda es
fan noves sessions del curs anomenatMar-
xa nòrdica i salut. El preu total és de 74,6 eu-
ros. / Centre Cívic Can Deu.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra Fa-

mílies compartides, una exposició co-cons-
truïda entre refugiats i famílies d'acollida de
la ciutat per visibilitzar i donar veu a la seva
causa. / Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

DES DEL 6 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda La primera setmana del mes que

ve s’inaugurarà la mostra Violència masclis-
ta en la parella: desmuntem mites?, que pro-
posa una revisió sobre com s’interpreten
aquests episodis. / Biblioteca M. Abelló.

DEMÀ 25 D’OCTUBRE
18:00 Qpertin s’encarregarà de la narració Po-

sem veu als contes, que forma part del cicle
Lletra petita - Tallers de descoberta, pensada
per a infants que tinguin entre 8 i 12 anys. /
Biblioteca Montserrat Abelló.

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
18:00 Patrícia McGill serà l’encarregada de co-

ordinar la sessió Bruixes i altres herbes del ci-
cle Lletra petita - Sac de rondalles. / Biblioteca
Les Corts - Miquel Llongueras.

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
12:30 Partit d’hoquei herba corresponent a la

setena jornada de la Divisió d’Honor feme-
nina entre l’RC Polo i el Club de Campo. / Camp
Eduardo Dualde.

Patrícia McGill s’encarregarà de la na-
rració anomenada Contes de la natu-
ra per a infants de més de 3 anys. / Bi-
blioteca Les Corts - Miquel Llongueras.

Patrícia McGill coordina una
narració a la Miquel Llongueras

Dimecres 31 d’octubre a les 18:00

La professora Aina Mir s’encarregarà
d’impartir les dues darreres sessions del
taller Cuina de castanyada. Cal ins-
cripció prèvia, places limitades. / Cen-
tre Cívic Joan Oliver - Pere Quart.

El curs ‘Cuina de castanyada’
encara la seva recta final

Dimecres 24 i 31 d’octubre a les 17:00

En el marc del seu tour 2018, l’excon-
cursant del concurs televisiu Tu cara me
suena, Lola Indigo, arriba a la ciutat per
oferir un concert amb els seus grans
èxits. / Sala Bikini.

Lola Indigo oferirà un 
concert a la Sala Bikini

Divendres 9 de novembre a les 21:30

Partit de futbol sala corresponent a la
setena jornada de la Tercera Divisió en-
tre el les Corts Esportiu i l’Alcoletge Club
FS. / Pavelló de l’Illa.

El Les Corts UBAE rep la
visita de l’Alcoletge CFS

Dissabte 3 de novembre a les 16:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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Esports

Encara falta perquè l’eliminatò-
ria es disputi, però el Polo ja sap
que es veurà les cares contra el
Royal Leopold HC belga (és l’e-
quip que més vegades ha alçat la
lliga al seu país, 26) en la ronda
del KO 16 de l’European Hockey
League (EHL), la màxima cate-
goria de l’hoquei continental.
Aquesta ronda de vuitens, els
quarts i la Final Four es dispu-
taran entre els dies 17 i 22 d’abril
a Eindhoven. L’altre representant
català és l’Egara, potencial rival
del Polo en els quarts de final.

La competició europea, però,
no és ni de lluny un objectiu ara
mateix. De fet, l’equip de Pe-
dralbes afronta aquest dissabte el
partit de la novena jornada de la
Divisió d’Honor, un nou episodi
del frec a frec contra l’Egara,

amb el Club de Campo i l’Atlètic
Terrassa que s’ho miren de prop
per aprofitar qualsevol ensope-
gada dels colíders. Els de García
Cuenca rebran l’avantpenúltim,
l’RC Jolaseta, a l’Eduardo Dual-
de a partir de la una del migdia.

En canvi, aquest cap de set-
mana el primer equip femení
afrontarà el matx de la sisena jor-

nada de la Lliga Iberdrola al Jo-
sep Marquès, l’estadi d’un Atlè-
tic Terrassa en hores baixes (són
penúltimes) i molt necessitades
de punts. Les de Fabri Demarchi
també són líders empatades a 13
punts amb el Club de Campo,
que també té una jornada sobre
el paper assequible, rebent la
visita de la Real Sociedad.

El calendari domèstic i continental ja està fixat. Foto: RCP

El Polo jugarà contra el Royal
Leopold en el KO 16 de l’EHL

» Els de García Cuenca colideren la Divisió d’Honor amb l’Egara
» El sènior femení vol aprofitar el mal moment de l’Atlètic Terrassa

A la cua del Correbarri: 
les Corts és el desè classificat

ATLETISME4Els atletes cort-
sencs van aconseguir el pitjor re-
sultat de tots els districtes de la
ciutat en la setena edició del Co-
rrebarri, que es va disputar du-
rant el matí del passat diumen-
ge 14. No és la primera vegada
que les Corts ocupa aquest últim
lloc en la general: ja havia passat
el 2014 i l’any passat.

Enguany, els atletes cort-
sencs van acumular 11.564 punts,
sis més que el penúltim, els veïns
del nord de Sarrià-Sant Gervasi.
El ‘podi’ de la zona baixa el va
completar Ciutat Vella.

La millor posició històrica
cortsenca és un setè lloc del
2016. Les Corts també ha ocupat
la vuitena i la novena posició en
algunes altres ocasions.

Pel que fa a les actuacions in-
dividuals, el millor atleta del
districte va ser Sergio Bejarano,
vint-i-cinquè a la general mas-
culina amb una marca de 35
minuts i 22 segons. Pel que fa a
la representació femenina, l’ac-
tuació més destacada va ser la de
Mireia Guarner, subcampiona de
l’edició d’enguany per darrere de
Montse Carazo. 

La millora del Joventut,
insuficient contra el Girona

El primer equip fe-
mení del Joventut
continua ocupant
l’última posició de

la classificació de la Copa Cata-
lunya. L’equip de Marc Roset ha
millorat sensiblement en els da-
rrers partits (i a més encara té un
enfrontament pendent), però
aquestes prestacions no li van
servir per derrotar un dels equips
de la zona alta, el GEiEG gironí,
diumenge passat al pavelló de l’I-
lla (48-57).

L’equip groc, de fet, va resis-
tir l’empenta de les visitants du-

rant gairebé 30 minuts. Al final
del tercer parcial, les de Roset
perdien de vuit, una diferència
que es va disparar en el darrer
període i que el Joventut només
va poder maquillar en la recta fi-
nal del partit.

Així, i amb l’asterisc del par-
tit ajornat contra el Tgn Bàsquet,
les cortsenques tancaran el mes
dissabte a dos quarts de vuit del
vespre visitant el Gress Platges
de Mataró. El primer enfronta-
ment del mes de novembres
serà el diumenge 4, a l’Illa, con-
tra l’ASFE de Sant Fruitós.

‘En marxa per la paràlisi
cerebral’,a Sant Ramon

ATLETISME4El passat diumen-
ge 14, el districte es va convertir
en l’epicentre de la lluita contra
la paràlisi cerebral. La Federació
Catalana d’Entitats de Paràlisi ce-
rebral i Etiologies Similars
(FEPCCAT) va organitzar la vui-
tena edició de la cursa En mar-
xa per la paràlisi cerebral, una
prova no competitiva que vol
visibilitzar aquest col·lectiu i la
seva lluita. Unes 2.400 persones
no van deixar escapar l’ocasió de

posar-se les sabatilles i fer qui-
lòmetres per una bona causa.

La prova va arrencar des de
l’avinguda de Sant Ramon Nonat
i els participants podien triar
entre un recorregut d’un quilò-
metre o una prova més exigent,
amb un total de cinc quilòmetres.

Aquesta prova també va ser-
vir per posar el punt final a les ac-
tivitats de la Festa Major de les
Corts després de més d’una set-
mana de celebracions.

Futbol sala | Arrencada de curs perfecta del sènior de l’UBAE
El primer equip masculí de l’UBAE ha sumat cinc victòries en els primers cinc partits que s’han

jugat a Tercera. Els mamuts, a més, són la millor defensa de la lliga i només han concedit tres
gols en aquestes jornades. Sant Sadurní i Alcoletge (l’altre líder) seran els seus pròxims reptes.

Pau Arriaga
PEDRALBES
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@ERC_LesCorts ERC Les Corts

El fins ara candidat d'Esquerra
Republicana de Catalunya a
l'alcaldia de Barcelona, Alfred
Bosch, ha demanat al partit
que proposi Ernest Maragall
perquè encapçali la candida-
tura dels republicans a la ca-
pital catalana. En un discurs
en obert pronunciat davant la
militància, Bosch ha assegu-
rat que "les hores difícils volen
coratge, generositat i intel·li-
gència", i ha remarcat que ha
pres aquesta decisió després
de parlar els darrers dies amb
Oriol Junqueras i Marta Rovira.

Sobre Ernest Maragall,
Bosch ha destacat la gran
tasca que ha fet com a parla-
mentari i com a Conseller d'A-
fers Exteriors. "Coneix molt bé
la ciutat i l'Ajuntament, i porta
el cognom del millor alcalde

que ha tingut mai la ciutat, el
seu germà Pasqual", ha asse-
gurat. D'aquesta manera, el
líder republicà ha demanat al
partit que "obri un nou procés
de primàries i que tots els mi-
litants, simpatitzants i amics i
amigues donin suport sense
fissures  a Ernest Maragall".

Per a Bosch, "avui les am-
bicions personals passen al
darrere, perquè hem vist els
nostres companys ingressar a
la presó i a l'exili". "La gran-
desa sempre demana en-
trega. Jo no puc fer altra cosa
que el que faig avui, per sentit
ètic i per coherència amb els
valors republicans que ens
inspiren", ha conclòs.

Un cop anunciada la re-
núncia d'Alfred Bosch, Esquerra
Republicana ha convocat un

nou procés de primàries obert
a tota la militància per escollir
el cap de llista a les pròximes
eleccions municipals a la ciutat
de Barcelona. La votació està

oberta als més de 4.000 mili-
tants, simpatitzants, amics i
amigues que té el partit a la
capital catalana, així com a la
militància del Jovent Repu-

blicà de Barcelona. El procés
de primàries finalitzarà amb
un Congrés Regional que ofi-
cialitzarà l’elecció de la per-
sona cap de llista.

Alfred Bosch proposa a ERC nomenar 
Ernest Maragall nou candidat per Barcelona

En el darrer Consell Plenari es
va aprovar amb el vot a favor
de tots els grups i l’abstenció
de Barcelona en Comú, una
proposta d’ERC per mantenir
els actuals recorreguts de les
línies 54 i H10 d’autobús pel
barri de Sant Ramon i l’Avin-
guda de Madrid, respectiva-
ment.

La implantació de l’última
fase de la xarxa ortogonal pre-
veu la finalització del recorre-
gut de la línia H10 a la Plaça
de Sants. Aquest canvi dei-
xarà sense servei d’aquesta
línia a més de 30.000 poten-
cials usuaris dels voltants de
l’Avinguda de Madrid. També
es preveuen canvis en la línia

54 que deixaran sense con-
nexió el barri de Sant Ramon
amb equipaments com l’Hos-
pital Clínic o el Sagrat Cor.

Diversos veïns, tant a títol
individual com representants
del moviment veïnal de Les
Corts, van fer sentir les seves
queixes en el mateix Consell
Plenari respecte aquests
canvis a la xarxa d’autobús.
Representants d’entitats ve-
ïnals van assegurar que es
plantegen mobilitzacions al
carrer si el Govern Municipal
no rectifica en la seva pro-
posta de canvis en les línies
54 i H10.

Després de l’aprovació de
la iniciativa d’ERC, el Govern

Municipal haurà d’elaborar
una nova proposta d’implan-
tació de l’última fase de la

xarxa ortogonal a Les Corts
que reculli les demandes ve-
ïnals i les demandes incloses

en la proposta aprovada en el
Consell Plenari de Districte
del 9 d’octubre.

S’aprova la proposta d’ERC per mantenir 
els actuals recorreguts dels busos 54 i H10

Pàgines especials
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