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L’Illa Diagonal celebrarà
el seu 25è aniversari 
el 4 de desembre

ESPAI BARÇA pàg 10

La farmacèutica Grífols 
podria posar el nom 
comercial al Camp Nou
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Arriba un nou Mercat 
de Nadal de Pedralbes

ESPORTS pàg 16

El Polo tanca la primera
volta a la quarta posició

La lluita per salvar el traçat
antic del bus H10 no s’atura

El recorregut escurçat entra en marxa i els veïns avisen que tornaran a sortir al carrer si no els fan cas pàg 10
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Contra el masclisme
La Taula de Dones de les Corts lidera l’acte central del 25-N

L’ESGLÉSIA S’EXPLICA pàg 3

L’Arquebisbat va registrar
133 béns immobles gràcies
a una llei del govern d’Aznar

LLEGENDA DEL ROCK pàg 10

Johnny Mar, exguitarrista 
de la banda The Smiths, 
es llueix a la sala Bikini
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EDIFICIS4A Barcelona l’Ar-
quebisbat va registrar un to-
tal de 25 béns immobles al
seu nom durant aquest perí-
ode. La majoria d’aquests
són al districte de Ciutat Ve-
lla. En el cas de les Corts no-
més n’hi ha un: la Parròquia
de Santa Maria del Remei
de les Corts, situada a la pla-
ça de la Concòrdia i centre vi-
sible de l’eixample del barri
de les Corts.

L’Arquebisbat de Barce-
lona assegura que els béns
que va immatricular al Re-
gistre de la Propietat els va
crear i els “ha conservat i

cuidat amb diligència”. Tam-
bé diu que “sempre han estat
a disposició de tots, creients
i no creients”.

En un comunicat, l’arxi-
diòcesi explica que “imma-
tricular un bé no concedeix la
propietat; només dona se-
guretat jurídica”, però afirma
que “la propietat de l’Església
garanteix la cura i la conser-
vació dels béns”. En el docu-
ment afirmen que “s’està al
corrent de pagament dels
impostos corresponents”
però, alhora, recorden que les
seves propietats estan
exemptes de pagar l’IBI.

A Barcelona l’Arquebisbat va
registrar 25 béns al seu nom

Entre els anys 2000 i 2014, l’Ar-
quebisbat de Barcelona va ins-
criure al registre de la propietat
133 immobles que considera
que sempre han estat de la seva
propietat. De fet, la mateixa ar-
xidiòcesi admet en un comuni-
cat que, si no ho va fer abans, és
perquè la llei no li permetia.

El Registre de la Propietat es
va crear el 1861 i, dos anys des-
prés, es va impulsar una llei per
regular les propietats de l’Es-
glésia. Al 1946, el franquisme va
canviar el sistema i va atorgar al
clergat la capacitat d’immatri-
cular, una competència que fins
aquell moment només havia tin-
gut l’Estat. D’aquesta manera,

l’Església podia inscriure fin-
ques al registre directament sen-
se que calgués la revisió de cap
institució. Però no va ser fins al
1998, amb la reforma de la llei
impulsada pel govern d’Aznar,
que l’Església va poder registrar
espais de culte, ja que fins aquell
moment es creia evident que
eren propietat del clergat.

A partir d’aquesta reforma,
les diferents diòcesis de l’Estat
van començar a registrar tot el
que consideraven que històrica-
ment era seu. Això ha provocat
que en algunes zones, com per
exemple al Bisbat de Vic, col·lec-
tius com Unió de Pagesos hagin
denunciat que l’Església ha re-
gistrat propietats privades.

“MÀXIMA TRANSPARÈNCIA”
Tot i que aquestes acusacions no
l’afecten directament perquè es

tracta d’una altra demarcació
eclesiàstica, l’Arquebisbat de
Barcelona assegura que “aposta
per la màxima transparència”.

Per això, va decidir publicar
la cinquantena d’immatricula-
cions que va fer en 14 anys, un
llistat que inclou 133 immobles
que són, bàsicament, esglésies i
espais del seu voltant com rec-
tories o locals.

En el comunicat, l’arxidiòce-
si afirma que “en tot aquest pro-
cés” ha complert “escrupolosa-
ment la legalitat” i afegeix que no-
més va inscriure al registre
aquells immobles que apareixen
al cadastre i dels quals tenien do-
cuments, com ara permisos d’o-
bres o arxius històrics, que certi-
fiquen que sempre han estat pro-
pietat de l’Església. També diuen
que si es detectés qualsevol error
“sempre es pot esmenar”.

Una mica de llum

Pau Massip
BARCELONA

L’Arquebisbat de Barcelona ha fet un exercici de transparència per dissipar dubtes. Foto: Arxiu 

» L’Arquebisbat de Barcelona va registrar 133 béns immobles gràcies a una llei del govern d’Aznar
» L’arxidiòcesi ha decidit fer-ho públic davant les acusacions de poca transparència a altres bisbats



28 de novembre del 2018 Opinió

| 4

línialescorts.cat

La lupa

Dipòsit Legal: B 33380-2005

Els semàfors

Difusió controlada

Lo bueno de estos mo-
mentos en los que la

credibilidad de un po-
der del Estado cae al suelo es que per-
mite reconocer a los verdaderos refor-
mistas. ¿Sabes esos que dicen "no es
para tanto", "pasa en todos los países"
o "por suerte ya se ha solucionado"?
Pues esos no son.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara Espanya amena-
ça amb bloquejar l’a-

cord del Brexit per Gi-
braltar. No importa que el 98% dels gi-
braltarenys vulguin ser britànics ni
que el penyal doni feina a milers de
ciutadans espanyols. Sembla que l’ú-
nic recurs diplomàtic de Borrell sigui
el bullying.

@aleixsarri

El problema de la po-
licia no és tant una ac-

tuació desproporciona-
da com que diuen que actuen sense
cap tipus de criteri de proporcionali-
tat. No és el que van fer un dia sinó el
que fan cada dia actuant sense pro-
tocols ni subjecció a estàndards in-
ternacionals.

Mantener en la prisión a
@junqueras, @jordiala-

preso, @jorditurull, @quim-
forn, @joseprull, @raulromeva, @jcui-
xart, @dolorsbassac y @ForcadellCar-
me es encarcelar las vías democráticas
de diálogo. Es urgente encontrar una
solución por la vía política en la linea
de la justicia y el respeto.

@sorluciacaram@eyndePenal@apuente

per Paula Carpintero Páez

Volem ser lliures

La violència masclista continua, per
desgràcia, molt present en la nostra so-
cietat. És evident que des de sempre el
sistema patriarcal ha dominat amb la
seva autoritat imposada cap al sexe fe-
mení, provocant una distribució desi-
gual del poder entre homes i dones.

Aquestes desigualtats de gènere les
podem trobar, per exemple, en el seu
moment, quan les dones tenien prohi-
bit votar, o en les famílies tradicionals
on la figura de l’home era l’única que es
tenia en compte en quës-
tions econòmiques, políti-
ques, laborals, etc. Actual-
ment, les podem veure en el
sexisme que es té en el llen-
guatge, en el salari on elles
cobren menys que ells, en
les relacions afectivo-sexu-
als, o quan es ven la dona com un ob-
jecte, entre altres.

En relació al sistema sexe-gènere,
s’estableixen una sèrie de condicions so-
cials diferents per a homes i dones, se-
gons el paper o rol assignat, i si se surt
de les normes establertes pot arribar a
convertir-se en un problema per a la
dona, ja que la pròpia llibertat, la ca-
pacitat de prendre decisions i ser em-

poderada està “mal vist” o es critica,
perquè no és el que s’espera d’ella. Una
dona pot ser tan dona com qualsevol al-
tra, encara que no vulgui casar-se, te-
nir fills i formar una família, posant un
clar exemple. Els estereotips de gène-
re tampoc ajuden a millorar. La publi-
citat, el cinema, lletres de cançons, la te-
levisió… fan que el masclisme es nor-
malitzi en moltes ocasions, passant
com a desapercebut quan en realitat s’a-
maga.

També l’amor romàntic ha fet molt
mal, ja que està tan idealitzat que l’ú-
nic que comporta són falses expectati-
ves i frustració en les relacions de pa-
rella, a més d’aquesta necessitat de no
poder viure sense l’altra persona, que
ningú podrà estimar-nos com ell, etc.
Es confon conceptes que fan que tot ple-
gat ens porti a la insatisfacció, ja que
aquest ideal també es basa en la pos-

sessió de l’ésser estimat, i en l'anul·la-
ció d’un mateix per entregar-se total-
ment a l’altre, el que comporta una sub-
missió per part de la dona cap a l’home.
Que si “el nostre príncep blau ens està
esperant”, que si “hem de trobar la mit-
ja taronja”… S’ha de canviar aquest pen-
sament que algú ens ha de completar
perquè, si no, no serem feliços.

Ningú és responsable de la nostra
felicitat, excepte nosaltres mateixos/es.
La visió que tinc de la construcció d’u-

na relació saludable és esti-
mar des de la llibertat, a més
d’altres aspectes com la
bona comunicació, expres-
sar els sentiments i el que es
vol, el respecte, la confian-
ça, no intentar canviar l’al-
tra persona i cuidar la rela-

ció cada dia. A nivell més de societat,
s’ha de promoure tots aquests valors
des de la coeducació, deixar de discri-
minar per raons de sexe i ensenyar des
de la tolerància, l’afectivitat i la igual-
tat des de petits. Així, cada dia, estarem
un pas més endavant de poder acon-
seguir acabar amb la violència de gè-
nere, una realitat que ens correspon a
tothom trencar-la.

Els estereotips de gènere no hi ajuden. 
La publicitat, el cinema, la televisió... 

fan que el masclisme es normalitzi
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TMB
Transports Metropolitans de Barcelona
va fer efectiu dilluns el canvi en el reco-

rregut de la línia de bus H10 tot i les
protestes veïnals que demanen mante-

nir l’antic. Els veïns ja han deixat clar
que no aturaran la seva reivindicació. 

pàgina 10

Reial Club de Polo
Les instal·lacions de l’entitat a Pedral-
bes van ser l’escenari, durant el cap de

setmana passat, del Màster nacional de
tennis en cadira de rodes. Un cop més,
el club demostra que aposta pels valors

com la inclusió a través de l’esport.
pàgina 16

Dones les Corts
La Taula de Dones de les Corts va orga-
nitzar divendres passat l’acte central de
la commemoració del Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència Envers

les Dones. L’entitat va fer una perfor-
mance teatral al Mercat de les Corts. 

pàgina 11
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Noves queixes pel nou traçat del bus H101

2 Un aire que mata: 354 barcelonins 
morts per contaminació en un any

Revifa l'oposició contra la residència 
d'avis de l'Arquebisbat

Joaquim Maria Puyal visita les Corts

L’aparcament és el principal 
problema dels cortsencs

El + llegit línialescorts.cat
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A les xarxes

@Sallamachine666: La deixadesa de #Renfe
comença a costar vides. Diran que la culpa és
de la pluja, però fa dècades que no fan ni el
més mínim manteniment.

@FrancescCerdo: En realitat de moment
només és una amenaça per als catalans. Que
els quedi ben clar que mai no ens han fet por,
ni mai ens en faran, de por, unes urnes!

#EleccionsAlMaig?

@jorditurull: Dels autors de “La Fiscalia te
lo afina”, ens arriba el nou hit: "Contro-
laremos la Sala Segunda desde detrás". Tot
molt normal... a l'estat espanyol.

#DesDeDarrere #NomésFaltavaAixò

Les millors
perles

La Verge del Pilar va aparèixer la vigília del 20 de novembre, ani-
versari de la mort de Franco, amb una bandera de la Falange en
una de les seves columnes. L’alcalde de Saragossa, Pedro Santis-

teve, ha dit que el cas “és una vergonya i una falta molt greu a la sen-
sibilitat i les creences de milers de veïns que rebutgen el feixisme”.

L’actriu Aina Clotet s’ha pronunciat en relació al cas de  la
discriminació que hauria patit després de ser exclosa d’una
sèrie televisiva, dirigida per Leticia Dolera, per estar emba-

rassada. Clotet ha afirmat que “cap dona hauria de veure’s en la
necessitat d’ocultar una cosa així per protegir la seva carrera”.

Amancio Ortega comprarà a un fons estatunidenc part de la
seu central de la companyia Amazon, a Seattle. Pontegadea
Immobiliari, propietat d’Ortega, pagarà entre 740 i 750 mi-

lions de dòlars per tancar una operació que serà la més gran que la
immobiliària ha fet als Estats Units i la segona de la seva història.

Airbnb ha retirat els anuncis d’allotjaments situats en as-
sentaments jueus de Cisjordània per ser un territori que
és al “centre de la disputa entre Israel i Palestina”. Minis-

tres d’Israel han dit que la decisió és “discriminatòria” mentre
l’Organització per a l’Alliberament de Palestina ho ha celebrat.

La SER ha demanat perdó a l’entrenador del Lleida, Gerard Alba-
dalejo, i al club després que un periodista, a qui la cadena ha
qualificat de “col·laborador extern”, increpés Albadalejo durant

una roda de premsa per respondre en català a una pregunta feta en
català. Els fets van tenir lloc a Ejea de los Caballeros (Saragossa).

Safata d’entrada

Mà dura
per Joan Xuriach

Altsasu; Otegi; Blanquerna
(Madrid); Egunkaria; inde-
pendentistes catalans (Gar-
zón); un miler de ferits l’1
d’octubre de l’any passat; Jor-
di Borràs; pèrdua d’un ull per
pilota de goma (Roger Espa-
ñol); les clavegueres de l’estat;
la fuita d’empreses; xantatge
de la monarquia a empreses
catalanes; les mentides i cam-
panyes d’odi contra Catalunya;
Ciudadanos; el 155; les mani-
festacions feixistes pels carrers
de Barcelona; la repressió als
antifeixistes; Juan Carlos I;
Corina; la corrupció del PP;
FAES; Fundació Francisco
Franco; Falange; VOX; Castor;
el tribunal de comptes i el
9N; el rescat bancari; les hi-
poteques; els desnonaments;

els ERO andalusos del PSOE;
la lapidació de l’Estatut del
2006; la persecució judicial a
la llibertat d’expressió; els
atacs a la llengua catalana;
les ràtzies nocturnes unionis-
tes pels pobles de Catalunya;
la impunitat absoluta de fei-
xistes i unionistes; els exiliats
polítics; els presoners polítics
amb més d’un any de presó
preventiva sense proves... Es-
candalós, oi? No home no!
Pintura groga a la porta de l’es-
cala d’en Llarena, això sí que
és preocupant! I violència!
Tot el cor d’unionistes i, tam-
bé, d’esclaus catalans que de-
manen perdó per existir als co-
lons espanyols hi estan d’a-
cord. Mà dura. On hem anat a
parar, no tot s’hi val! 

Llegeixo a la darrera edició de
Línia Les Corts que “Revifa l’o-
posició contra la residència d’a-
vis del Bisbat”.

Bé, anem a pams. Oposició
de qui? Dels veïns de les Corts?
No. No podem confondre els
veïns, en general, amb la colla
que remenen les cireres en una
associació de veïns que, per
cert, no ha estat escollida per
ningú i, per tant, no m’hi consi-
dero representat.

Són els mateixos que, mesos
enrera, organitzaren una xoco-
latada a la plaça Comas amb
l’excusa que els qui hi assistiren
protestaven contra la ‘residèn-
cia’. Sí, és cert que la plaça es va
gairebé omplir de pares amb la
canalla, però per l‘esquer de la
xocolata, no pas per la protesta.
Senyors de l`Associació, no val
enganyar. També són els matei-
xos que s’oposaren, frontal-
ment, a la construcció del com-
plex comercial de L’Illa dient
que seria l’apocalipsi del barri.
Resultat: L’Illa ha revitalitzat el
barri, deixant-nos un magnífic
parc d’unes més que considera-
bles dimensions, a banda d’un
auditori on se celebren repre-
sentacions de caràcter cultural,
amb gran assistència de públic.
Resumint: extremismes, de cap
manera. Posem-hi seny.  

Els veïns?
per Antoni Moliné
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4La Generalitat de Catalunya
s’ha proposat convertir l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) en un
referent de la innovació educa-
tiva a Europa en l’àmbit de la for-
mació a distància i les noves
oportunitats. 

L’IOC, situat a l’avinguda del
Paral·lel de Barcelona i que té
12 anys d’història, és un centre
singular, atès que és l’únic cen-
tre públic d’ensenyament a dis-
tància de Catalunya en què no-
més s’imparteixen ensenya-
ments no universitaris per a
joves i adults. Ara, el Govern
crearà un decret per dotar-lo
d’una estructura organitzativa
i funcional pròpia adequada a
la seva singularitat i a les seves
necessitats.

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va anunciar el
mes passat la creació de l’es-
mentat decret durant una visita
a la seu central de l’institut. El

conseller, que va estar acom-
panyat pel director general de
Centres Públics, Josep González
Cambray, i per la directora ge-
neral d'Educació Infantil i Primà-
ria, Maria del Mar Camacho, va re-
marcar que “l’IOC no ha estat

encara estructurat com la Llei
d’educació de Catalunya dema-
na, a partir del decret”. “Per tant,
hem d’estructurar clarament què
és l’Institut Obert de Catalunya”,
va afirmar.  

La nova normativa establirà
les finalitats, les funcions i el pro-
jecte educatiu de l’IOC. Entre di-
ferents aspectes, regularà les fun-
cions dels òrgans de direcció, el
professorat i els corresponents
mecanismes i requisits d’accés.
També es concretaran els siste-
mes de provisió dels llocs de tre-
ball de professorat col·labora-
dor, figura que permetrà en gran
mesura donar cobertura a la va-
rietat i flexibilitat de l’oferta de
l’IOC.

MÉS DE 23.000 ALUMNES
L’IOC és un institut dedicat ex-
clusivament a la formació de
persones adultes a distància.
L’ensenyament i aprenentatge
es porta a terme mitjançant un
campus virtual basat en una pla-
taforma Moodle, anomenat cam-
pus IOC, que combina la potèn-
cia d’aquest programari amb el
Portafolis digital i la Secretaria

virtual desenvolupada especial-
ment per a l’IOC. 

L’IOC, que el passat curs va
comptar amb més de 23.000
alumnes matriculats –essen-
cialment persones adultes-, ofe-
reix ensenyaments diversos: ci-

cles formatius d’FP (en grau mit-
jà ho cursen un 17% dels alum-
nes i en grau superior un 40%),
batxillerat (més del 9% dels
alumnes), oferta formativa en
línia de l’Escola Oficial d’Idiomes,

graduat en educació secundària,
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés d’FP, preparació per
a les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat), certificat de com-
petència digital Competic3, així
com altres formacions especia-
litzades.

A més, cal tenir en compte la
popularització de les noves tec-
nologies, que ha provocat un
augment del prestigi i la deman-
da de la formació continuada.

UNA NOVA OPORTUNITAT
L’IOC permet a l’alumnat dispo-
sar d’una oferta flexible i varia-
da, segons les seves necessitats
i el temps disponible. Això per-
met formar-se a moltes persones
que d’una altra manera no tin-
drien accés als estudis, ja sigui
per raons econòmiques, per
raons de situació geogràfica o
per problemes de conciliació
horària i familiar. 

La millor formació a distància
» La Generalitat vol convertir l’Institut Obert de Catalunya en un referent europeu
» Un nou decret el dotarà d’una estructura pròpia adequada a la seva singularitat

www.ioc.xtec.cat

L’IOC és un centre
públic que ofereix 
estudis a distància

no universitaris 
per a joves i adults 

La nova normativa
regularà les

finalitats, funcions 
i el projecte 

educatiu del centre
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En aquest sentit, l’IOC és una
eina que afavoreix l’equitat i la llui-
ta contra la segregació escolar,
perquè és una nova oportunitat
per a molts alumnes. I és que
permet que aquells que per ho-
rari o per lloc on viuen no poden

fer uns estudis que desitgen hi
trobin la solució per cursar-los, si-
gui a l’hora que sigui, visquin on
visquin.

Amb tot, l’IOC és un institut
molt potent que ofereix servei a

gent que no ha acabat secun-
dària perquè l’acabi, així com a
gent que ha acabat secundària
i vol fer batxillerat però no el pot
fer per horari de treball. També
és una bona opció per a les per-
sones que volen formar-se en
llengua o per a les interessades
en graus concrets de formació
professional. 

En paral·lel, l’Institut Obert
de Catalunya també dona su-
port a molts centres presen-
cials, que durant l’any no po-
den oferir determinades ma-
tèries. Aquests estudiants –es-
tudiants visitants- poden com-
binar l’assistència al centre pre-
sencial amb els estudis a dis-
tància de l’IOC.

Amb tot, aquest centre ja
dona un servei molt gran que
ara la Generalitat vol potenciar,
amb l’objectiu que el país tingui
un institut de referència europea
en la formació a distància.<

4L’IOC va néixer l’any 2006 a partir de la
integració en un únic centre de tres projec-
tes existents en matèria de formació no pre-
sencial, gestionades des del departament
d’Ensenyament. 

L’objectiu d’aquella integració era impul-
sar l'oferta de noves activitats formatives i
nous ensenyaments demandats per la socie-
tat i potenciar el posicionament institucio-

nal de l’IOC arreu de Catalunya per conver-
tir-lo en un centre de referència.

Mirant al futur, en un món globalitzat i
de la Societat del Coneixement i de la Infor-
mació, l’IOC ha de tenir un paper rellevant
en un dels objectius principals del sistema
educatiu: la formació al llarg de tota la vida
de les persones aprofitant les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.<

Mirant al futur
» L’IOC va néixer el 2006 per impulsar l’oferta de noves

activitats formatives i ara s’adapta al món globalitzat  

L’IOC permet
formar-se a moltes
persones que d’una

altra manera no
ho podrien fer

www.ioc.xtec.cat
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TRANSPORT PÚBLIC4La lluita
veïnal a les Corts per aconseguir
que la línia d’autobús H10 recuperi
el seu antic traçat no s’aturarà.
Després de la protesta del di-
marts de la setmana passada,
quan un centenar de veïns van ta-
llar l’avinguda Madrid, aquest di-
lluns el nou traçat de l’H10 va en-
trar en funcionament. D’aquesta
manera, deixa de travessar les
Corts fins al Camp Nou i acaba el
recorregut a la plaça de Sants.

“Lluitarem per recuperar el
traçat antic perquè és una reivin-
dicació justa i, si hem de tornar a
tallar el carrer, ho farem”. Així s’ex-
pressa Carme Maggi, del Grup
Mou-te Les Corts, una de les en-
titats veïnal que donen suport a la
protesta i que dilluns va ser al Con-
sell de Barri per tornar a denun-
ciar la situació. En la mateixa línia
es mou l’Associació de Veïns de les
Corts. I és que els veïns denuncien
que el nou traçat, que deixa de pas-
sar per l’avinguda Madrid, fa que

la gent gran que vol anar al CAP
Numància ho tingui més compli-
cat. També dificulta l’accés al cen-
tre de la ciutat, tot i que en aquest
cas es pot fer un transbord a la lí-
nia 54, que també ha patit canvis
en el seu traçat.

VIDAL NO DESCARTA RES
Per la seva banda, la regidora de
Mobilitat, Mercedes Vidal, va

afirmar dilluns, durant la inau-
guració de les cinc línies de la nova
xarxa ortogonal, que “adaptar-se
als canvis no és senzill, però les
millores que aporta aquest pro-
jecte són necessàries per a la ciu-
tat”. Tot i això, Vidal va admetre
que no es descarten canvis perquè
“durant el procés s’han anat fent
modificacions per solucionar pro-
blemes i se’n continuaran fent”.

Una imatge de la protesta del dia 20. Foto: Twitter (@psclescorts)

La lluita per defensar el traçat
antic del bus H10 no s’atura
» Tot i la protesta de dimarts passat la línia ja fa el traçat nou

» Veïns i entitats diuen que tornaran a tallar el carrer si no els fan cas

Grífols podria posar el nom
comercial al nou Camp Nou

BARÇA4L’empresa catalana
Grífols, especialitzada en el sec-
tor farmacèutic i hospitalari,
podria ser l’escollida per posar el
nom comercial al nou Camp
Nou, segons ha informat RAC1.

De fet, el nom de Grífols ja va
aparèixer com la primera opció
l’octubre de l’any passat des-
prés que Catalunya Ràdio pu-
bliqués la informació. Llavors
Grífols va negar de forma ro-
tunda la informació.

Segons la informació de
RAC1, el Barça hauria escollit l’o-

ferta de Grífols entre les que ha
rebut. De fet, el club també ha-
via negociat amb Mediapro però
sembla que la quantitat econò-
mica que ofereix la farmacèuti-
ca és més gran. 

El Barça fa temps que busca
un patrocinador que aporti un
mínim de 200 milions per posar
un nom comercial al nou Camp
Nou en el marc de la transfor-
mació de l’estadi que contempla
el projecte Espai Barça. Final-
ment tot indica que la xifra s’a-
proximarà més als 300 milions.

CONCERT4Els vells rockers no
moren mai. Això és el que diu la
dita i, tot i que segurament no és
cert del tot, ho és en part. Un nou
exemple el vam tenir dilluns a la
sala Bikini, on va actuar l’exgui-
tarrista de The Smiths, Johnny
Marr, per presentar el seu tercer
disc en solitari.

‘Call the Comet’ és el títol del
disc que Marr va presentar davant
d’un públic amb ganes de rock. El
concert, emmarcat en la gira ‘Call
the Comet Tour 2018’, va servir

per veure un Marr en forma i amb
ganes de mostrar el seu talent.
Aquest disc és segurament el més
treballat de la seva carrera musi-
cal en solitari, després de gravar-
lo durant nou mesos en el seu es-
tudi dels afores de Manchester.
Un treball farcit de cançons amb
els ‘riffs’ marca de la casa i melo-
dies elegants. 

LLEGENDA DEL POP-ROCK
Marr va demostrar durant el
concert que el seu fons d’armari

és molt variat. Amb cançons com
‘New dominions’ o ‘Getting away
with it’, del nou disc, va fer gau-
dir el públic, que també va poder
assaborir cançons de The Smiths.
I és que, si parlem de Marr, par-
lem d’una llegenda del rock. Gui-
tarra de The Smiths durant la
seva curta trajectòria (1982-
1987), també va formar part de
The The, Modest Mouse, The
Cribs, va fer gires amb New Or-
der, col·laboracions amb els Pet
Shop Boys... Paraules majors. 

Johnny Marr brilla a la sala Bikini

Les Corts Seguretat | La Policia de Barri arriba al districte
Les Corts té des d’ahir Policia de Barri després que el consistori posés en marxa una nova
etapa del desplegament d’aquests equips policials. Un dels objectius dels agents és resol-

dre els problemes de convivència treballant de la mà del teixit associatiu i comercial. 

Imatge virtual del nou Camp Nou. Foto: FC Barcelona
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SOCIETAT4La lluita contra la
violència masclista és una reivin-
dicació intergeneracional. Així va
quedar demostrat divendres pas-
sat al Mercat de les Corts, dia en
el qual es va celebrar l’acte central
del Dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència envers les
Dones al districte.

La Taula de Dones va orga-
nitzar que posteriorment va anar
acompanyada de la lectura d’un
manifest que va servir per recla-
mar, un cop més, la fi de la vio-
lència contra les dones. Una lec-
tura que va acabar amb el grup de
dones cantant la cançó d’Alaska ‘A
quién le importa’, que conté un
clar missatge feminista.

UN MES PLE D’ACTES
A les Corts el Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones s’ha comme-
morat durant tot el mes. El pas-
sat dia 6 es va inaugurar l’expo-
sició ‘Violència masclista en la pa-
rella: Desmuntem mites?’, que es
pot visitar fins demà a la Biblio-
teca Montserrat Abelló. La mos-
tra proposa la revisió d’alguns mi-
tes associats amb l’amor romàn-
tic i la violència masclista.

Uns dies més tard, el 15 de no-
vembre, va tenir lloc la taula ro-
dona ‘En clau femenina’ al Cen-
tre Cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’.
L’endemà va arribar el torn del
‘Festival amb veu feminista’, que
es va fer al Casal de Joves de les
Corts. Hi va haver una batucada,
un recital de poesia, rap feminis-
ta i el concert del grup SHEGUN. 

El programa d’actes va conti-
nuar el dia 19 amb l’espectacle
‘Ningú més que l’altre’, una sessió
de contes infantils al Centre Cívic
Can Deu. Els tres dies següents es
van celebrar el monogràfic ‘Dones,
poder i ciutadania’, l’activitat in-
fantil ‘Sac de rondalles. Quan les
nenes diuen prou’ i la xerrada
‘Ciència i dones: entre la margi-
nació i l’oblit’. 

Els actes van continuar dis-
sabte amb el concert de la Balkan
Paradise Orchestra, mentre que
dilluns es va presentar el llibre
‘Autobiografia de l’home invisible’
i ahir es va inaugurar la mostra
‘Muñecas rotas’. Per últim, avui  hi
haurà una sessió de cinema i una
lectura de contes i dissabte es po-
sarà el punt final amb una festa
no mixta que inclourà xerrades,
tallers i punxadiscos, entre altres.

Una lluita que no té edat
» La Taula de Dones de les Corts va organitzar divendres l’acte central de la commemoració del 25-N

» Al districte, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones se celebra tot el mes 

Les Corts
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Amb el
suport de

A l’Eix ja entrem a la campanya de Nadal 
· Un Matí Nadalenc amb el Tió, un concurs d’aparadors dels associats amb la 

participació del públic i amb premis per a tothom i una Carpa reial amb sorpreses

Matí Nadalenc 2018
Com cada any, torna el Matí Nadalenc als Jardins
de les Infantes, al barri de les Corts. Un èxit as-
segurat, com sempre, perquè el nostre super Tió
caga molts regalets per als nens i les nenes que
el van a picar.

Enguany l’activitat es farà el dissabte 15 de des-
embre, entre les 11 del matí i les 2 del migdia.

Com altres anys també estarà amenitzada amb
tallers infantils, música, dansa, una obra de tea-
tre amb anglès, arts marcials, maquillatge i com a
novetat i sorpresa un arbre de Nadal solidari. 

Haurem d’esperar l’edició del 12 de desembre per
a saber com funciona.

El mateix dia i també com marca la tradició, es fa
el sorteig dels patges per a la Cavalcada de
reis i l’entrega dels premis als tres guanyadors
del concurs de dibuix del Tió.

Aquest cop, el primer premi és per a Irina Gar-
cía, de 6 anys, una nena que ha demostrat un
gran talent i que va sortir escollida en la primera
ronda de votacions. El seu dibuix és el que es
publica en el cartell que es distribueix per les xar-
xes socials i els diferents mitjans als quals apa-
reixem. 

El segon premi ha estat per a Lola Civia, de 10
anys, amb un dibuix explosiu, que publicarem
també en la pròxima edició, igual que el tercer
premi que ha estat per Laia Marzal de 8 anys
amb una interpretació clàssica del Tió, però molt
ben traçada.

I ens n’havíem oblidat! Tampoc faltarà la clàssica
xocolatada amb el seu pastisset.

Com veieu no ens falta de res per aquesta jornada
nadalenca, així que no espereu més i anoteu-la
en el vostre calendari.

Us esperem!
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2 i 3 GENER (tot el dia)
CAN BRUIXA (LES CORTS) 
4 GENER (tot el dia) 
5 GENER (fins al migdia) 
CAN MANTEGA (SANTS)
Horari: 11 a 14 h i de 17 a 20 h 

Aquest any volem que sigui el
nostre associat el què participi
amb la seva parada juntament
amb la Carpa reial de l’Eix, per
fer més vistosa i cridanera l’ac-
tivitat i per entretenir pares
mentre els nens estan amb sa
Majestat el rei. Fins ara, es
contractaven tallers i artesans
externs. 

Perquè trobem interessant
la vostra participació?
- Com que és època de com-
pres, creiem que és molt inte-

ressant que tingueu dos punts
de venda on poder oferir, és a
dir, vendre els vostres produc-
tes o serveis. 
- Penseu que això és una
bona Campanya de Nadal, i
una molt gran oportunitat per-
què coneguin el vostre negoci. 
- Som conscients que aquests
dies tindreu feina, però penseu
que val la pena buscar alguna
alternativa per ser-hi. 

Idees de participació
- Idees que poder us poden
servir: escollir algun producte o
servei que vulgueu potenciar o
donar a conèixer, repartir mos-
tres i publicitat, vendre alguna
promoció o oferta....
- També és una molt bona
opció parlar amb els vostres

proveïdors i que surtin en nom
vostre. Vosaltres els cediu l’es-
pai i nom.
- L’Eix serà l’encarregat d’a-
conseguir el permís del Dis-
tricte per sortir, el punt de llum i
qualsevol altra estructura que
fos necessària.

CONCLUSIÓ
Busquem doncs socis que vul-
guin aquests dies posar una
parada de la seva botiga al
voltant de la Carpa reial de
l’Eix.
Confirmar com més aviat millor
escrivint un correu a eix@eix-
santslescorts.com
680 344 364 – Pilar (dinamit-
zadora).

Moltes gràcies!!!

Carpes Reials

UN CONCURS D’APARADORS PER DONAR ALEGRIA A LA CAMPANYA DE NADAL 

Concurs d’aparadors
BASES PER AL CONCURS D’APARADORS 

DATA INICI: 19 DE NOVEMBRE / DATA FINAL: 17 DE DESEMBRE
VOTACIONS: 18-19 DE DESEMBRE

• Poden participar-hi tots els associats
de l’Eix Sants Les Corts.
• Cal adornar l’aparador, la botiga, el
centre... amb motius nadalencs.
• S’intentarà que el públic valori l’origina-
litat, la creació pròpia dels ornaments,
com crida l’atenció la botiga, la visibilitat
dels motius decoratius, la sostenibilitat
(ús de material reciclat i sostenible pel
medi ambient) i l’ús de material del ma-
teix establiment com a decoració. En cas
d’empat s’usaran aquests criteris.
• Les votacions les farà el públic (clients,
veïns), per la qual cosa s’entregarà un
distintiu a les botigues participants amb
la distinció:
“Botiga participant en el concurs d’a-
paradors” perquè tothom sàpiga a qui
pot votar. 
• En el distintiu també es donarà un nú-
mero a l’establiment. 
Per això, heu de confirmar si participeu
en el concurs.
• Necessitem la col·laboració de l’asso-
ciat o botiguer: ha d’insistir en què faci
una ruta pel barri i voti el màxim d’apara-
dors concursants, aconseguint moure
els clients per les botigues i informant
que la seva votació pot tenir premi. Ani-
mar-lo a participar.
• També es distribuirà per ajudar a la
participació una publicitat per animar a
votar als aparadors.

Com votar:
• Fer una foto amb el mòbil i penjar-la a

Instagram o Facebook amb el hashtag:
#ConcursAparadors18ESLC i un nom i
telèfon de contacte de la persona partici-
pant.
• Enviar la foto o número d’aparador al
mail:
comunicació@eixsantslescorts.com
indicant les dades del votant: nom, cog-
nom i telèfon.
• Trucar  o per whatsapp als telèfons
626 33 36 99 o 680 344 364 i donar nú-
mero d’aparador,  telèfon i dades del que
vota.
• Per última opció, pot omplir un pape-
ret amb el número d’aparador i entre-
gar-lo a la mateixa botiga associada o
una altra, dins un sobre tancat amb el
nom i cognoms de la persona que vota i
un telèfon de contacte. Els sobres els
entregarà l’associat a l’Eix. 
• Els resultats es publicaran per xarxa i
telefònicament als guanyadors.

Premis
· 3 premis als aparadors (botigues) més
votats pel públic. El premi consistirà en un
lot de productes o serveis dels altres asso-
ciats. D’aquesta manera es crea una rela-
ció entre els mateixos associats, perquè
coneguin els seus productes i serveis.
• 1 premi de 100 euros en vals de com-
pra per a bescanviar en qualsevol centre
associat. Es farà un sorteig entre tots els
votants que donen el primer premi.
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Lídia i Francesc, propietaris de la Mitja d’Or 

“És el tancament d’una vida”
Heu estat al barri gairebé un
segle i ara abaixeu la persiana.
Quines sensacions teniu en
aquests últims dies?
La Mitja d’Or va néixer fa 83
anys, i ara ens toca a nosaltres
abaixar la persiana. És una sen-
sació estranya, però ja sabíem
que el moment de la jubilació
arribaria un dia o altre. Ens to-
cava jubilar-nos a principis d’any,
però hem volgut acabar-lo i tan-
carem per Nadal.

La merceria va obrir el 1935.
Quina és la seva història?
La botiga la van començar els
meus avis –Francesc–, la va se-
guir la meva mare i després no-
saltres fins al dia d’avui. La
volíem traspassar a un altre fa-
miliar però no ha pogut ser, ja
que nosaltres no som propieta-
ris del local en qüestió. 

Alguna anècdota o moment
que recordeu de forma espe-
cial?
Si comencés a fer memòria po-
dríem omplir un llibre ple d’anèc-
dotes i coses curioses. Les més
hilarants no es poden explicar!

Què és el que més trobareu a
faltar del barri?
El caliu de la gent, que han sigut
molt més que clients i hem com-

partit tota una vida. Aquí no vens
a comprar i te’n vas, sinó que
ens expliquen problemes i histò-
ries, els assessorem segons
cada cas... 

Com ha evolucionat el vostre
sector en els darrers anys?
Suposo que com tots els sec-
tors: t’has d’anar posant al dia.
Les modes canvien i tu has de
canviar amb elles per tenir el que
la gent demana. La Mitja d’Or ha
aguantat la guerra del 36 al 39, el
franquisme i la crisi del 2008.
Podem dir que hem sobreviscut
a tot això i que tanquem per
poder tenir temps per als nostres
nets i per anar a buscar bolets. 

Què es pot fer perquè negocis
com el vostre continuïn fun-
cionant?
Ara és molt difícil. Aquí ens ha
passat, volíem que la botiga
continués però al nou lloguer, no
una merceria, qualsevol botiga
de comerç tradicional, és im-
possible que li faci front. Ara aquí
tothom busca restauració que
paguin lloguers astronòmics, i
com que els paguen el que els
demanen... Jo si fos el propietari
faria el mateix. Si puc cobrar 4 o
5 vegades el que m’estan pa-
gant, és lògic. Des del punt de
vista del comerciant, començar

ara mateix de 0 una merceria és
pràcticament impossible. N’o-
bren alguna de moderna amb
l’imprescindible però no és sufi-
cient. El que hagi de començar
de 0 amb lloguers actualitzats
no podrà. Aquí tenim moltes
vendes de menys d’1 euro: 1m
de goma val 25cts, 1 botó val
30cts... Això amb un lloguer
semi-actualitzat és viable, però
amb els d’avui o ho vens a uns
preus com si estiguessis en un
centre comercial o no arribes. 

Com veieu l’estat de salut del
petit comerç?
Mentre pugui anar aguantant el
titular molt bé, però quan hagi
d’haver-hi un traspàs, si el local
no és teu, no podràs seguir. 

Alguna última paraula per
als vostres clients?
Estem de liquidació! Per un
cantó ens traiem mercaderia i
per l’altre la gent pot comprar a
un preu molt molt favorable. En
última instància farem una mica
de festeta per celebrar el tanca-
ment del que equival a una vida.
Jo –Francesc– sortia de l’escola
i venia darrere el taulell a aten-
dre. Estic molt agraït perquè és
una feina que sempre m’ha
agradat i que gràcies al caliu de
la gent hem aguantat 83 anys.
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Te Quiro Mucho nace de un sueño: el de unir dos pa-
siones, el deporte y el bienestar. 

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

El masaje no sólo ayuda cuando hay una situación
de dolor, como una inflamación, contractura o lesión.
De hecho, para evitar llegar a esas situaciones, pode-
mos pensar en tratamientos preventivos.

Para los más activos, es aconsejable llevar una pla-
nificación deportiva en la que se incluyan regularmente
sesiones de masaje, ya sean de pre-competición, post-
competición, de descarga…. y de esta manera, preci-
samente, prevenir lesiones.

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

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR?
• Masaje deportivo

• Masaje terapéutico
• Masaje relajante

• Estiramientos pasivos
• Masaje anticelulítico
• Masaje neurosedante

• Drenaje linfático
• Reflexología podal

• Taping – vendaje funcional
• Masaje en eventos deportivos

• Servicios para empresas
• Servicio a domicilio
• Entrenos personales

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

Te Quiro Mucho, un sueño de pasiones y bienestar

Cojín térmico de semillas y plantas medicinales
para cervicales, dolores musculares, dolores 

menstruales, etc. Reutilizable. 
Hecho a mano con amor en BCN.

Distintos modelos a elegir, siempre diferentes.

Eco Receptura es una marca Po-
laca dedicada a la belleza que
nació hace más de 15 años ins-
pirada en la naturaleza. Durante
este tiempo hemos ofrecido cos-
méticos para el cuidado facial,
corporal y capilar, además de
productos para aromaterapia.

Nuestros cosméticos a base
de ingredientes naturales mues-
tran grandes beneficios para la
piel:

- Son ricos en ingredientes
anti-envejecimiento, por lo que
ayudan a proteger la piel de los
agentes externos como: el frío, el
estrés, la contaminación, el taba-
quismo, la radiación solar y la
falta de descanso, que la oxidan o
envejecen. 

- Son seguros, suaves y res-

petuosos con la piel y el medio
ambiente.

- No contienen sls/sles, para-
benos, PEGs, edta, siliconas, va-
selina ni aceites minerales. 

- Generan una sensación de
relajación gracias a sus exquisi-
tos olores.

- Son ricos en ingredientes
activos como: hierbas polacas,
aceites de argán - rosa - almen-
dras dulces - macadamia – jojoba
– aguacate – soja - babasú - mo-
ringa, manteca de karité, vitamina
C, y otros.

Nuestra oferta incluye:
- Hidratantes, sérums, exfo-

liantes y mascarillas faciales.
- Una serie exclusiva para el

cuidado corporal con aceite de

Argán. Incluye productos para el
cuidado del cabello, tratamientos
faciales, hidratantes corporales,
geles de ducha y más.

- Tratamientos especializados
para el cuidado del cabello graso,
frágil o dañado.

- Jabones en pastilla natura-
les a base de arcilla, algas, car-
bón, aceite de oliva, potasio.

- Regalos personalizados. 
- Y mucho más…

Eco Receptura va más allá de
solo cosméticos...
...es el arte de cuidarse, con-
sentirse y sentirse bien. 

¿Qué esperas para visitarnos?
Calle Numancia 39-41, local 3 - 
08029. Barcelona, España.

Eco Receptura, by Stara Mydlarnia
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4Baixen les temperatures, s’en-
cenen els llums, es decoren els
carrers, botigues i llars, i el dis-
tricte s’engalana per viure in-
tensament el Nadal. Tallers, con-
certs i diverses activitats creati-
ves i lúdiques seran el preludi
dels pessebres, les trobades amb
el Pare Noel i el Tió, l’entrega de
les cartes als patges reials i la tra-
dicional cavalcada de Reis. Tot un
conjunt de propostes que con-
figuren el programa de les festes
nadalenques d’enguany, creat
per a tots els gustos i totes les
edats, fruit del treball conjunt
amb els eixos i associacions co-
mercials del districte, entitats i
equipaments municipals.

La campanya de Nadal va
engegar el passat dijous 22 de
novembre amb l’acte oficial d’en-
cesa de llums a la plaça Comas.
Jocs, tallers infantils, una xoco-
latada i un espectacle musical
participatiu van omplir la plaça
d’infants i famílies que van viure
amb expectació el moment de
prémer un botó gegant que en-
cenia els llums de Nadal del dis-
tricte. Des d’aquest moment, i
fins al pròxim 13 de gener, els
veïns i veïnes de les Corts podran
gaudir d’un ampli ventall d’acti-
vitats nadalenques. Tallers gra-
tuïts de reutilització i reciclatge,
exhibicions artesanals, accions
solidàries com la recollida de jo-
guines, els tradicionals pesse-
bres de l’església Sant Ramon
Nonat i del Monestir de Pedral-
bes, una particular clínica de jo-

guines per recuperar aquelles
que estiguin trencades, conta-
contes, teatre, concerts i moltes
activitats més. 

Tot plegat serà possible grà-
cies a la intensa participació de
les associacions de comerciants,
entitats i els equipaments dels
barris. Les primeres, amb un pa-
per important en fires com la
Fira de Nadal a l'avinguda Dia-
gonal; el matí nadalenc de l'Eix
Comercial Sants-Les Corts; el
Mercat de Nadal a Pedralbes; la
Fira de Nadal de Cread@s amb
responsabilitat amb el medi, del
centre cívic Joan Oliver ‘Pere
Quart’ i l’associació Les Corts Co-
merç 08028; la Fira de Nadal de
l’Associació de Comerciants i em-
presaris del Cor de les Corts; ta-

llers de treballs manuals infantils
al Mercat de les Corts; espectacles
al Mirall de Pedralbes o la Fira de
Reis de l’Espai d’Art a Can Bruixa.

Una altra de les cites obliga-
des del Nadal a les Corts és la
música, amb la tradicional Tro-
bada de Corals de les Corts al
Monestir de Pedralbes (diu-
menge 16 de desembre a dos
quarts de sis de la tarda) o el Con-
cert d’Any Nou a l’Auditori AXA
(diumenge 13 de gener a les sis
de la tarda). La reserva d’invita-
cions per aquest darrer concert
es pot demanar al Districte (co-
municaciolescorts@bcn.cat) fins al
pròxim 10 de gener a les dues del
migdia.

TIÓ, PARE NOEL I REIS 
Comencen els nervis per als més
petits i les més petites de casa. Al
districte podreu trobar el Tió de
Nadal, que si piqueu ben fort
portarà moltes sorpreses, el Pare
Noel, que passejarà per diver-
sos indrets de les Corts per salu-
dar als infants i donar-los cara-
mels, i la genuïna Cavalcada de
Reis, organitzada des de l'any
1974 per l’Associació Vallespir
Cultural i els Districtes de les
Corts i Sants, que és un dels mo-
ments més bonics i esperats de
tot el Nadal.

Com cada any, es busquen
patges (d’entre 6 i 17 anys) i vo-
luntaris i voluntàries majors de
18 anys per col·laborar en la ca-

valcada. Per participar, cal pre-
sentar la butlleta d’inscripció
(que es pot trobar al web del Dis-
tricte) abans de l’11 de desem-
bre, a les Oficines d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de Sants i les
Corts i a diversos comerços que
trobareu llistats al web del Dis-
tricte. En el cas que hi hagués
més sol·licituds d’inscripció que
places disponibles es faria un
sorteig públic el dia 15 de des-
embre a la una del migdia als Jar-
dins de les Infantes (Vallespir-
Marquès de Sentmenat). 

Finalment, i amb la voluntat
d'arribar al màxim de persones,
el fulletó de la programació està
disponible en català, castellà i an-
glès, tant en versió paper com
online a la pàgina web del Dis-
tricte (www.ajuntament.barcelo-
na.cat/lescorts). També està adap-
tat a les persones amb discapa-
citat visual, ja que les cobertes
del programa porten un codi in-
visible que, mitjançant  l’aplica-
ció mòbil gratuïta WHERIS LINKS,
enllaça a unes locucions que lle-
geixen la informació.

Ja és Nadal a les Corts
» El districte inicia la campanya nadalenca amb una seixantena d’activitats per a tots els públics
» L’encesa de llums del passat 22 de novembre va donar el tret de sortida al Nadal 2018

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

Dues imatges de l’encesa de llums del 22 de novembre i una de la cavalcada de Reis de l’any passat. Fotos: Districte

4Un any més, i ja en són tres de
consecutius, el Districte de les
Corts promou el vessant inclusiu
dins la campanya de Nadal, amb
el suport de l’Obra Social La Cai-
xa i diferents agents de l’Espai
d’Inclusió. Una campanya adre-
çada al sector comercial i turístic
amb l’objectiu de fer visible el
compromís d’aquest territori vers
la inclusió social. 

Enguany s’han adherit uns
800 establiments que lluiran una
figura creada per dos artistes i al-
hora docents del Centre Ocupa-
cional Les Corts i de l’Escola Je-
roni de Moragas. Una figura que
representa una lluna que ens
explica que “les Corts ets tu, les

Corts som totes”, sobre la qual
s’asseu un personatge amb acti-
tud acollidora que ens ofereix
una estrella, símbol inequívoc
de la màgia, il·lusió i tendresa del
Nadal. Tant en el disseny de la fi-
gura com en la seva producció i
lliurament han participat dife-
rents entitats de persones amb
discapacitat del districte, com
l’Associació Esclat, l’Escola Jero-
ni de Moragas, l’Escola Paideia, el
Centre Ocupacional les Corts, el
Centre Ocupacional Paideia, el Ta-
ller Ocupacional Ariadna, l’Asso-
ciació Discapacitat Visual Cata-
lunya, el Centre d’Higiene Men-
tal de les Corts, la Fundació As-
pace i la Fundació Reto.  

Nadal inclusiu

Barris al dia

Els comerços i les
entitats s’involucren
en molts dels actes

La música té un 
paper destacat 

en la programació
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Arriba una nova edició del
Mercat de Nadal de Pedralbes
ACTIVITATS4L’Associació de
Veïns i Veïns de Pedralbes orga-
nitzarà aquest diumenge, per
vuitè any consecutiu, el Mercat
de Nadal solidari, que  es farà a
la plaça del Monestir. Començarà
a les 10 del matí i s’acabarà a les
cinc de la tarda. Un any més els
beneficis del mercat es destina-
ran a finalitats solidàries.

El mercat el formaran un
total de 80 expositors amb una
oferta variada de productes ori-
ginals i de disseny, entre els
quals destacaran els nadalencs.
Un any més l’esdeveniment
mantindrà el seu caràcter fami-

liar, ja que el programa d’activi-
tats inclourà un concurs infan-
til de dibuix amb premis per a
tots els participants. 

L’activitat estrella del dia serà
l’espectacle de la companyia de
teatre Cia La Tal, que farà una re-
presentació en viu d’un rellotge
amb figures animades. D’altra
banda, a causa de l’afluència de
públic de l’any passat, enguany
s’ampliarà l’oferta gastronòmica
de la jornada. “Atraiem un públic
molt familiar i volem oferir cada
cop més propostes per a tothom”,
explica Luis Sanglas, vicepresi-
dent de l’associació de veïns.

CENTRES COMERCIALS4L’Illa
Diagonal està d’aniversari.
Aquest històric centre comercial
de les Corts celebrarà el pròxim
dimarts 4 de desembre  –els 25
anys els compleix dos dies
abans–, el seu primer quart de
segle amb una gran festa de
llum, foc i música per a tots els
barcelonins. 

La celebració arrencarà a
dos quarts de nou del vespre
amb una degustació de xocola-
ta calenta i coca. Mitja hora més
tard, un cop el públic ja tingui la
panxa plena, arrencarà l’espec-
tacle creat exclusivament per
aquesta ocasió. Es tracta d’un
conjunt escultòric de sis volums
fet per l’artista Edoardo Tresol-
di i batejat amb el nom de L I M E S. Ocuparà tota la façana i la

coberta de l’edifici.

MÉS DE 250 MILIONS A L’ANY
En un comunicat, l’Illa Diago-
nal, propietat del Grup Sana-
huja i AXA Seguros, ha explicat
que el conjunt de les seves bo-
tigues facturen més de 250 mi-
lions d’euros a l’any.

El centre comercial, durant
aquests 25 anys, ha rebut un to-
tal de 380 milions de visitants.
El centre té 48.000 metres qua-
drats d’oficines i 34.500 metres
quadrats de superfície comercial
repartits en tres plantes. Tam-
bé disposa d’un aparcament de
quatre plantes i dos hotels de
quatre estrelles. 

L’Illa és un referent comercial de les Corts i de la ciutat. Foto: Illa Diagonal

L’Illa Diagonal celebrarà el seu
25è aniversari el 4 de desembre

Eix Sants-Les Corts | Concurs d’Aparadors de Nadal
L’Eix Sants-Les Corts organitza una nova edició del Concurs d’Aparadors de Nadal. Es pot parti-

cipar fins al 17 de desembre i els dos dies següents es faran les votacions. Hi haurà tres premis 
per als aparadors més votats pel públic i 100 euros en vals de compra per a un dels votants.

L’espectacle  de la festa
d’aniversari ha estat
creat per l’artista
Edoardo Tresoldi
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El centre mèdic ASCIRES CETIR Vilado-
mat (Barcelona), que el grup biomèdic
ha obert recentment, ha estat desig-
nat "Centre Europeu de Referència"
per part de la companyia GE Health-
care. Aquest nomenament suposa que
disposarà de les tecnologies més pun-
teres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació; validarà clínicament
noves tècniques de diagnòstic; i for-
marà a metges de tot Europa en l'ús de
tècniques com PET / RM, ressonància
magnètica (RM) i tomografia compu-
tada (TC).

Aquest centre ASCIRES és la pri-
mera clínica privada a Europa recone-
guda per GE Healthcare com a centre
de referència també per al desenvolu-
pament de la tecnologia PET / RM. Tal
com destaca Juan Luis Sevillano, res-
ponsable de l'àrea de ressonància
magnètica de GE Healthcare a Espa-
nya i Portugal, "ASCIRES CETIR és un
dels centres de diagnòstic per imatge
millor equipats d'Europa, amb tecno-
logies punteres tant en l'entorn de la
investigació com del diagnòstic i trac-
tament clínic dels pacients".

La Clínica CETIR Viladomat compta
amb l'equipament més avançat en
diagnòstic per imatge i en medicina
nuclear. Per a això, ASCIRES Grup Bio-
mèdic ha destinat en aquesta clínica
més de 15 milions d'euros, "el que la
converteix en matèria de diagnòstic
per imatge, a més, en un dels centres
mèdics amb més inversió en tecnolo-
gia per metre quadrat d'Espanya", as-
segura Eduard Riera, responsable de
Medicina Nuclear de ASCIRES CETIR.

En aquesta clínica de 1.200m2 la
innovació tecnològica es combinarà
amb assessoria genètica, camp en el
qual el grup biomèdic també atresora
una experiència de més de 20 anys
amb el seu equip ‘ASCIRES Sistemas
Genómicos’.

"La combinació de tècniques d’i-
matge i genòmica en aquest centre,
mitjançant el big data i la Intel·ligència
Artificial, el convertiran en una refe-
rència en el diagnòstic i tractament de
determinades patologies com el càn-
cer, malalties neuronals, etc."

La clínica CETIR Viladomat és, ac-
tualment, l'únic centre privat d’Eu-
ropa que disposa d'un equip de PET /
RM amb temps de vol, l’ús del qual es
destinarà tant en l'àmbit de la inves-
tigació com al de diagnòstic i tracta-
ment clínic. El PET / RM, és una
tecnologia que permet realitzar dia-
gnòstics més precisos en neurologia
o cardiologia.

A l'àrea de Medicina Nuclear, l'e-
quipament tecnològic es completa
amb un SPECT / TC i una nova Gam-

magrafia. Pel que fa a l'àrea d'Imatge,
aquesta comptarà amb una RM de 3
Tesles, un TAC, un densímetre, un ecò-
graf i un mamògraf i un telecomanda-
ment. Tot aquest equipament és
d'última generació.

Aquesta nova clínica té també per
objectiu esdevenir un centre de des-
envolupament del coneixement i la in-
vestigació científica. Tecnologia com la
que aporta el PET / RM obre múltiples
possibilitats per al desenvolupament
de línies d'investigació futures, que
permetran ampliar el seu camp d'apli-
cació en el diagnòstic de precisió.

Alhora, és centre de visita i forma-
ció per a metges i tècnics especialistes
de tot Europa que estiguin interessats
a conèixer les noves tecnologies d'i-
matge que es validin, especialment en
l'entorn de la Mediterrània.

Amb una trajectòria de més de 40
anys i arrels mediterrànies, ASCIRES
Grup Biomèdic està integrat per la ca-
talana CETIR i les valencianes ERESA i
Sistemes Genómicos. Tres equips pio-
ners a Espanya i a Europa en aplicar
tècniques i tecnologia d'avantguarda
en els seus respectius àmbits: la pri-
mera ressonància magnètica, la radio-
teràpia d'intensitat modulada enfront
del càncer i la seqüenciació genètica
per al diagnòstic.

Així, el grup ASCIRES centra la seva
activitat en diagnòstic i tractament,
reinvertint anualment una mitjana del
20% dels beneficis en R+D+I. Una re-
inversió que li permet incorporar l'úl-
tima tecnologia i els últims avenços
científics tant en Imatge com en Ge-
nòmica.

La clínica catalana CETIR Viladomat, designada
Centre Tecnològic Europeu de Referència

ASCIRES CETIR inverteix 15 milions d’euros en 1.200m2 per instal·lacions i tecnologia

· El nomenament suposa que la Clínica 
ASCIRES CETIR Viladomat disposarà de les tecnologies 

més punteres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació

Imatge, genòmica,
‘big data’ i intel·ligència 

artificial: claus per al 
diagnòstic i tractament

de malalties oncològiques
o neurològiques

Aposta 
per la investigació 
i formació a escala

europea

ASCIRES és un
grup biomèdic

amb arrels 
mediterrànies

El primer PET / RM de Catalunya Visionat de prova d'imatge

· Formarà a Barcelona a metges europeus en l'ús 
de noves tècniques d'imatge 

· Aquest centre ASCIRES és  de les poques clíniques privades a Europa
reconegudes per GE Healthcare com a centre de referència en PET / RM

Per a més 
Informació:

www.cetir.com 
93 503 52 00
C/ de Londres, 6 
08029 Barcelona
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Els estics ja es poden guardar du-
rant uns mesos. Diumenge pas-
sat, el primer equip del Polo va
guanyar el darrer partit de la
primera volta de la Divisió d’Ho-
nor al camp Eduardo Dualde
contra el Complutense (4-1) i
tanca aquesta meitat de la lliga en
la quarta plaça. 

Marta Segú, Isabel Zaldúa
(per partida doble) i Marlies Ver-
bruggen van ser les golejadores
del conjunt de Pedralbes en l’en-
frontament contra l’equip ma-
drileny en un partit que no va pe-
rillar en cap moment. Tres de les
dianes van ser en acció conti-
nuada, mentre que el primer gol
de Zaldúa va arribar després d’un
penal-córner. De la mateixa ma-
nera, després d’una acció d’es-
tratègia, van aconseguir el seu

únic gol les visitants, obra de la
seva capitana Lola Riera.

El conjunt de Fabrizio De-
marchi està immers en la lluita
pel segon lloc (l’invicte Club de
Campo, ara mateix, sembla in-
abastable) precisament contra
el Complutense i contra el Junior,
amb el Taburiente com a cinquè

en discòrdia. El balanç provisio-
nal de les de Pedralbes és de cinc
partits guanyats, dos empatats i
una sola derrota.

Així, la Divisió d’Honor s’a-
tura i no tornarà a posar-se en
marxa fins a finals de febrer. El
dia 24 d’aquest mes, l’equip re-
brà la visita de l’Egara.

Un moment de la victòria contra el Complutense. Foto: JM Llorens

El Polo tanca la primera volta
de la temporada en quart lloc

» La Divisió d’Honor es tornarà a posar en marxa a finals de febrer
» Les de Fabri Demarchi lluiten per la segona posició de la taula

Bona imatge del Joventut tot
i la derrota contra el CEJ l’H

El Joventut va fregar
la quarta victòria del
curs dissabte passat
a l’Hospitalet. L’e-

quip groc va mostrar una bona
imatge i va dominar el resultat
durant bona part del partit, però
va acabar perdent a la pista del
CEJ (57-55).

L’enfrontament contra les ri-
berenques va ser tremendament
igualat. El Joventut va tenir un
primer gran moment de domini
a la recta final del segon parcial,
quan va arribar a guanyar per set
punts, però la reacció del conjunt

local va fer que es capgirés el re-
sultat al descans (25-24).

L’estira-i-arronsa va conti-
nuar al tercer parcial i les de
Marc Roset van plantar-se al
minut set de l’últim parcial amb
una renda favorable de tres punts
(49-52) que no sabrien gestionar,
de manera que la victòria es va
quedar al pavelló de Les Planes.

Les cortsenques continuen
avant penúltimes a la Copa Ca-
talunya i, aquest diumenge a
tres quarts de sis de la tarda, re-
bran la visita del vuitè, l’EKKE
CB Lleida, al pavelló de l’Illa.

Combat nul de Pepo 
Hernández, del CB Ílion

BOXA4El jove Pepo Hernández,
un dels lluitadors del Club de
Boxa Ílion, va tenir l’honor de
disputar el primer combat en 47
anys a l’antiga plaça de toros de
les Arenas. En una de les set llui-
tes amateurs que es van dispu-
tar dissabte passat, el combat en-
tre Hernández i el púgil georgià
Zauri Metreveli, del CB Iberia, va
acabar amb un resultat nul per
part dels jutges.

La cúpula de fusta del recin-
te (la més gran d’Europa feta de
fusta) va acollir la primera vet-
llada de la promotora Bcn Bo-

xing Nights, una jornada que va
durar més de cinc hores (va co-
mençar a les set de la tarda i va
acabar ben entrada la mitjanit)
i que va tenir com a plat princi-
pal la lluita entre el boxejador de
la Prosperitat, Sandor Martín, i
l’argentí Mauro Godoy, que va
acabar amb el triomf del barce-
loní per decisió dels jutges.

Unes 1.500 persones no van
voler deixar escapar l’ocasió de
veure, de nou, una vetllada d’a-
quest esport en un recinte que,
anys enrere, havia estat un dels
epicentres de la boxa a la ciutat.

El Màster nacional de tennis
adaptat es disputa al Polo

Les instal·lacions del
Reial Club de Polo van
ser l’escenari, durant el
tram final de la set-

mana passada, de la fase final del
Màster nacional de tennis en
cadira de rodes. La final de la
competició es va disputar diu-
menge passat, i va enfrontar el
gallec Martín de la Puente i el
madrileny Daniel Caverzaschi.
De la Puente va aconseguir la vic-
tòria en dos sets (6-2 i 7-5).

“Ha estat una setmana molt
positiva. Hi havia un nivell al-
tíssim, amb moltes cares noves,
però soc dels que pensa que el
treball i la humilitat donen els
seus fruits, i estic molt content
per aquesta victòria”, va assegu-
rar el viguès després del seu
triomf a la web de l’entitat.

Enrique Siscar va completar
el podi del torneig, acabant en
tercera posició, mentre que el
quart va ser Francisco García.

Pau Arriaga
PEDRALBES

Esports Tennis | Jordi Cambra, nou president del Club de Tennis Barcelona
Abans-d’ahir es va celebrar l’acte de presa de possessió de Jordi Cambra, el nou president de

l’RCTB, després de guanyar les eleccions a principis de la setmana passada. Cambra substitueix
Albert Agustí, i després de fer-ho oficial, va presidir la primera reunió de la nova Junta Directiva.
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Els que vivim a Barcelona o a prop de la
capital som molt conscients de la sort
que tenim. Sobretot, pel que fa a l’o-
ferta que la ciutat comtal ens ofereix en
cultura, espectacles, gastronomia, ac-
tivitats, esports, etc. En relació a això
últim, podem dir que en els últims anys
hi ha hagut un creixement important
d’algunes activitats esportives molt
concretes com ara el running, el pàdel,
el crossfit o, en relació a les arts mar-
cials i els esports de contacte, les arts
marcials mixtes, el jiu jitsu brasiler o els
sistemes de defensa personal. Cada
cop més sovint podem veure gimna-
sos especialitzats o que ofereixen clas-
ses d’aquests tipus d’esports creixents. 

Afortunadament, Barcelona no és una
ciutat on el número d’actes delictius,
vandàlics o violents sigui molt elevat,
però, malauradament, n’hi ha. Per això,
cada cop més, la gent sent la necessi-
tat de voler tenir nocions avançades
de com defensar-se en el cas que al
carrer, al metro, a una discoteca, al
cotxe o en qualsevol altre lloc es trobi
en una situació d’amenaça, d’abús o

de violència real. I moltes vegades, les
arts marcials actuals o els esports de
contacte, per la seva naturalesa es-
portiva, no cobreixen completament
aquestes necessitats. 

I en aquest aspecte és on entra Km
Defensa Personal, la primera empresa
privada de Barcelona dedicada a l’en-
senyament del Krav Maga, un sistema
de defensa personal d’origen israelià
pensat exclusivament en l’autopro-
tecció que, degut a la seva efectivitat
i simplicitat de moviments, es va es-
tendre ràpidament pe als EEUU i Eu-
ropa convertint-se en el sistema de
defensa personal més popular i efec-
tiu avui dia. 

El Krav Maga no és un art marcial
reorientat a la defensa personal, ni és
un esport de contacte on volem gua-
nyar el nostre adversari (que sol ser del
mateix sexe i pes que jo), puntuar més
que ell o necessitem adaptar la nostra
tàctica a unes regles i normes que haig
de complir. És un sistema que mitjan-
çant moviments instintius i fàcils d’a-
prendre busca sortir de la manera més
efectiva i eficient de qualsevol tipus
d’episodi violent en el qual ens pu-

guem trobar: intent de violació, roba-
tori, cops, empentes, controls, estra-
ngulacions, caigudes, amenaces amb
arma blanca, etc. Contra un o diversos
assaltants.

Per assegurar aquest rigor en les tèc-
niques i l’efectivitat de les mateixes,
Km Defensa Personal disposa d’ins-
tructors formats i titulats directament
a Israel de la mà d’un deixeble directe
del fundador del sistema, Imi Lich-
tenfeld, i que, constantment, revisen,
estudien i entrenen la forma de mi-
llorar les tècniques per tal de fer-les
efectives per a qualsevol tipus d’indi-
vidu que vulgui practicar aquest sis-
tema.

A més, a KM Defensa Personal in-
clouen la singularitat més popular del
Krav Maga, la de treballar totes les tèc-
niques en situacions d’estrès tant físic
com perceptiu (cansament, fatiga
muscular, desorientació, soroll exces-
siu, baixa il·luminació...) i realitzant ha-
bitualment classes en entorns reals
(carrers, discoteques, passadissos, as-
falt, muntanya, etc.) per tal d’assegu-
rar l’assimilació de la tècnica més enllà

del tatami i realitzada per part d’un
company que ens ajuda.

Imparteixen classes en diferents cen-
tres de la ciutat de Barcelona, de di-
lluns a dissabtes i amb horaris tant de
matins com de tardes i de nits. A més
a més, també tenen grups femenins
on es treballa específicament situa-
cions que es poden donar en dones
(intents de violació, robatoris de bos-
ses de mà, controls amb estirament
de cabells o amb abraçades, etc.) i
també grups per a nens des dels 4
anys fins als 18 on realitzen classes
una miqueta més lúdiques però
orientades en tot moment a què els
nens aprenguin a defensar-se maxi-
mitzant les seves condiciones i fami-
liaritzant-los amb la disciplina, el
respecte, el sacrifici i puguin, així, evi-
tar episodis de bullying o d’abús de
qualsevol mena per part d’adults. 

Els podeu trobar a Facebook 
(/kravmagadefensapersonal) i a 

Instagram (@kmdefensapersonal)

» Parlem amb la primera empresa de Barcelona especialitzada 
en l’ensenyament del Krav Maga i la defensa personal 

KM Defensa Personal:
la millor opció a Barcelona 

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

El Krav Maga Krav Maga – Defensa
Personal Barcelona

Oferta variada

La defensa personal
com a activitat en

creixement
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Llibres Teatre

Arriba un nou disc de la Marató, els be-
neficis del qual, com sempre, es dedi-
caran a la causa de la plataforma soli-
dària, que enguany és la lluita contra el
càncer. El disc conté 18 cançons inter-
pretades per 33 artistes, entre els quals
Judit Neddermann, Pablo Alborán, Ai-
tana, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Alidé
Sans, Manolo García o Ruth Lorenzo.

Música Pelis i sèries

El disc de la Marató
Diversos artistes

Stanley Kubrick, a fons
Un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)

en què va interpretar algunes bandes sonores de pel·lícula va
servir per inaugurar el passat 23 d'octubre l'exposició titulada

senzillament Stanley Kubrick. La podeu veure al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona (CCCB) fins al 31 de març i

està dedicada, és clar, al mític i també controvertit director,
guionista i productor de cinema novaiorquès (1928-1999),

l'any que en fa 90 del seu naixement i 50 de l'estrena de 2001:
Una odissea de l'espai. Una completa mostra amb audiovi-

suals, objectes i materials dels arxius personals del director.

Un any després del seu pas pel concurs musical Ope-
ración Triunfo, la barcelonina Nerea Rodríguez ha pre-
sentat el seu primer single en solitari. Es titula Y ahora
no i tracta el tema de l’amor a través d’un estil 100%

pop. Els seguidors de la cantant han situat la cançó en
els primers llocs del ranking de temes més escoltats a

les plataformes digitals durant el dia del seu llança-
ment. A més, la catalana ha presentat el videoclip de
Y ahora no, on surt acompanyada pel cantant Diego

Domínguez, el qual va aconseguir més de 100.000 vi-
sites en poques hores. Els seus companys d’Opera-

ción Triunfo2017 han mostrat l’amistat que encara els
uneix donant el seu suport al llançament del primer

tema en solitari de Rodríguez a través de les xarxes
socials. Una de les publicacions més comentades pels

usuaris ha sigut la imitació que ha fet Cepeda de la
portada del seu single, on la cantant es mostra asse-

guda a terra mentre li cau l’aigua de la dutxa.    

N E R E A  R O D R Í G U E Z

La fitxa
QUI ÉS?

A LES XARXES...

Participar a Operación Triunfo 2017
Alguns dels seus companys van ser Aitana, Mimi i Cepeda

Famosos

Presentar el seu primer single 
Es titula ‘Y ahora no’ i ja es pot veure el seu videoclip 

Suport d’altres ‘extriunfitos’ 
Els seus amics d’OT anuncien la notícia a les xarxes

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMÓSA PER...

Julio Manrique dirigeix aquest retrat
de l’època victoriana, a finals del segle
XIX. Al seu pis de Nova York, el doctor
Givings experimenta amb un nou apa-
rell elèctric per resoldre els problemes
d’histèria de les dones, mentre la seva
esposa està cada vegada més encurio-
sida amb les teràpies del seu marit.

A La Villarroel de Barcelona.

L’habitació del costat
Sarah Ruhl

La periodista Anna Punsoda va guan-
yar el Premi Roc Boronat 2018 en la
seva estrena com a novel·lista. Els llits
dels altres relata l’obscura història de la
Claustre, una dona que s’ha d’enfron-
tar amb la seva mirada del cos i del
sexe, què ha construït sota la influència
de l’alcoholisme del seu pare i amb l’a-
patia frustrant de la mare. 

Els llits dels altres
Anna Punsoda

L’univers creat al voltant de Harry Pot-
ter continua generant pel·lícules. La
darrera, que ja s’ha estrenat, és la sego-
na part de la saga Bèsties fantàstiques.
El malvat mag Gellert Grindelwald s’es-
capa i es dedica a reunir seguidors, de
manera que el jove Albus Dumbledore
tornarà a necessitar l’ajuda de Newt
Scamander per frustrar els seus plans.

Els crims de Grindelwald
David Yates

| Battlefield V
Un dels shooters més populars dels últims anys torna amb un nou 

títol que, un cop més, està ambientat en la Segona Guerra Mundial.
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DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
20:30 Les bandes Sol Lagarto i Corazones eléc-

tricos seran els grans dos protagonistes del
primer gran concert del mes que ve al districte.
/ Bikini Club Bcn.

TOTS ELS DIMARTS
21:00 Continua en marxa el taller de swing co-

ordinat pels professionals del Swing Les
Corts. En totes les sessions es donaran les claus
i s’ensenyaran els moviments d’aquest estil.
/ Centre Cívic Tomasa Cuevas.

DES DEL 10 DE DESEMBRE
Matí-Tarda El pròxim 10 de desembre, els

centres cívics del districte començaran a ad-
metre inscripcions per a tots els cursos i ta-
llers que faran durant el primer trimestre de
l’any que ve.

FINS AL 10 DE DESEMBRE
Matí-TardaDarreres setmanes en les quals es

pot visitar Pinzellades oníriques, una sèrie de
pintures que han fet els i les usuàries de Les
Corts Centre Ocupacional. / Espai Expositiu de
la seu del Districte.

FINS AL 17 DE DESEMBRE
Matí-TardaDarreres setmanes en les quals es

pot visitar Vivències: barris amb memòria, una
mostra de recuperació històrica de tots els ba-
rris del districte. / Centre Cívic Joan Oliver -
Pere Quart.

TOTS ELS DISSABTES
11:00 Fins al dia 15 de desembre, cada dissabte

serà el torn d’una nova sessió del taller ano-
menat Expressió corporal en família. / Centre
Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

AVUI I 5 DE DESEMBRE
18:00 Darrers dos dimecres en els quals esta-

rà en marxa el curs familiar anomenat Mú-
sica per als infants, estimulació musical per
al desenvolupament dels més menuts. /
Centre Cívic Can Deu.

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
17:45 Partit de bàsquet corresponent a la dot-

zena jornada de la Copa Catalunya femeni-
na entre el Joventut i el CB Lleida. / Pavelló
de l’Illa.

Patrícia McGill serà la coordinadora de
la narració Novembre enllà, agafa la
flassada i no la deixis anar. / Bibliote-
ca Les Corts - Miquel Llongueras.

Patrícia McGill s’encarrega 
de la darrera narració del mes
Avui 28 de novembre a les 18:00

Darreres dues sessions del taller Cre-
ació literària, que ha servit per donar
eines perquè els alumnes aprenguin
a dominar diferents gèneres. / Centre
Cívic Can Deu.

Darreres dues sessions 
del curs ‘Creació literària’
Avui i 5 de desembre a les 19:00

Danor Quinteros, guanyador de la
tretzena edició del CIM, farà un reci-
tal basat en alguns dels clàssics del re-
pertori europeu i d'Amèrica del Sud. /
Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

‘Trobades: Europa - Sudamèrica’, 
concert del Clàssica a les Corts
Diumenge 2 de desembre a les 18:00

Partit de futbol sala corresponent a l’on-
zena jornada de la Tercera Divisió de
futbol sala entre l’UBAE i el CE Sant Ju-
lià. / Pavelló de l’Illa.

L’UBAE enceta el desembre
rebent la visita del Sant Julià
Dissabte 1 de desembre a les 16:45

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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