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El concepte de rebaixes ha canviat en els últims anys. Fotos: Línia

Rebaixes rebaixades
» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització
» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans
Albert Ribas
BARCELONA
Una munió de gent preparada per
entrar en uns grans magatzems
just abans de la seva obertura.
Aquesta era la foto que fins fa poc
il·lustrava millor l’inici de les rebaixes. La imatge, però, ha perdut
molta força en els últims anys.
El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu esquema clàssic de vendes s’ha anat
difuminant, principalment la
campanya de rebaixes. El passat
7 de gener va arrencar, teòricament, una nova edició de les rebaixes d’hivern. Teòricament perquè les rebaixes, enteses com
abans, ja no existeixen. “Les rebaixes com el període on es feien
descomptes per vendre estoc acu-

mulat pràcticament han desaparegut. S’han convertit en una
campanya comercial més”, explica
Joan Carles Calbet, president de
RETAILcat, la Unió d’Entitats de
Retail de Catalunya. Aquesta liberalització de les rebaixes provoca que la gent pugui trobar comerços que fan descomptes durant la campanya de Nadal.
EL COMERÇ VOL CONSENS
Per recuperar l’impacte que abans
tenia el tret de sortida de les rebaixes, des del petit comerç demanen establir una data de consens sobre el seu inici. “El sector
comercial hauria d’acordar el dia
d’inici perquè ens beneficiaria a
tots”, afirma Calbet. El president
de RETAILcat remarca que el
més important és l’acord del sector i no el que marca la llei catalana del 2017, que va flexibilitzar

les dates tradicionals per fer promocions (7 de gener i 1 de juliol).
Des de la Fundació Barcelona Comerç, Lluís Llanas, un dels
seus vicepresidents, també demana “unes rebaixes amb un dia
fix d’inici i amb temporades llargues perquè la gent miri preus i
compri els estocs” i no la situació actual on “anem de rebaixes
en rebaixes”.
EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per a
aquestes rebaixes d’hivern, els
comerciants creuen que poden ser
positives a causa del descens de les
temperatures en comparació al
desembre. “Si es confirma la baixada de les temperatures, ens
pot ajudar a tenir una campanya
una mica millor que la de l’any
passat, especialment al sector de
la moda i el tèxtil”, conclou Calbet.

La campanya de Nadal,
millor que la de l’any passat

BALANÇ4L’última campanya
de Nadal ha anat una mica millor que la de l’any passat i ha
aconseguit un augment de
vendes del 2%, tal com expliquen des del RETAILcat.
“Aquest any el Black Friday, que és el que ara marca
l’inici de la campanya, va ser
millor que el de l’any passat,
tot i que després els primers
dies de desembre van ser més
fluixos”, afirma Joan Carles
Calbet, president de RETAILcat. En la mateixa línia
s’expressa Lluís Llanas, vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç, que parla d’un

“lleuger augment” de les vendes en relació a la passada
campanya. Tot i això, Llanas
deixa clar que l’escenari no és
per tirar coets, ja que “el canvi d’hàbits de la gent es nota”.
I és que no només les rebaixes han patit canvis en els
últims anys. La campanya de
Nadal ha vist com la irrupció
del Black Friday trencava el
seu antic tret de sortida, que
era el pont de la Puríssima.
Aquesta situació, tal com diu
Calbet, fa que la campanya de
Nadal “s’allargui massa i les
vendes no augmenten, sinó
que s’avancen al novembre”.
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Els semàfors

Condol

L’adeu a un amic molt volgut
per Joan Hugué

First Lego League

Torna una nova edició d’aquesta competició que serveix per posar a prova les
capacitats tecnològiques dels més joves
i despertar el seu interès per la ciència.
Un any més, diverses escoles cortsences
participaran en la competició.
pàgina 8

Mossos d’Esquadra

Els Mossos d’Esquadra, gràcies a la
col·laboració ciutadana, van aconseguir
detenir el passat 31 de desembre un dels
dos atracadors d’una joieria del carrer
Berlín. De moment la policia catalana
no ha aconseguit detenir l’altre lladre.
pàgina 9

Si bé tots sabem que arribada una certa hora la nostra vida en aquest món finirà, el comiat és més sentit quan el que
marxa ha estat una bona persona, un
bon company i un bon veí, i aquestes virtuts les tenia, amb escreix, el nostre benvolgut amic Joan Santacana i Fabregat,
que ens deixà just acabar el dia de
Sant Esteve passat.
Va venir a viure en aquest districte barceloní de les Corts des de molt
petitet i la seva extensa bonhomia va
aconseguir que, pas a pas, el conegu-

és tot el barri i que, a més, l’estimés
tothom.
Aquestes virtuts, copsades per tots,
han fet que el seu comiat hagi estat molt
sentit i, entre altres, ho varen demostrar
les estrofes de la Vall del Riu Vermell
que li cantaren una colla de companys
i companyes de l’Espiga davant la tomba del cementiri de les Corts on hi reposarà per sempre més.
Com a nota trista direm que tots
aquells amics seus i companys cantaires
van ser privats de visitar-lo per fer-li com-

panyia durant els prop de quatre mesos
que va estar convalescent a casa seva, però
llur veu no la varen poder callar quan
aquests companys l’exerciren davant de
l’expressada tomba del cementiri referit
mentre entonaven aquelles estrofes.
Amb tot podem assegurar que en
Joan Santacana ha esdevingut i serà
sempre una icona de la bondat dins el veïnat del barri de les Corts i la S.C. l’Espiga de les Corts en perpetuarà la seva memòria. Que Déu hagi acollit la seva ànima per a tota l’eternitat. Q. R. en P.

Paula Badosa

La jove jugadora del Reial Club de Tennis Barcelona ha aconseguit una fita: jugar, per primer cop en la seva carrera,
un quadre final de Grand Slam. Badosa
va perdre en la primera ronda de l’Open
d’Austràlia, el primer gran de l’any.
pàgina 14

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@eduardvoltas
Així funcionen les fake
news. Un mitjà de comunicació publica una
història 100% inventada sense cap font
o document que la sustenti, i un economista amb més de 90.000 seguidors
la repiula afegint-hi un comentari lamentable. A quanta gent arribarà la
mentida?

@apuente
Lo que vamos a comprobar es si en 40 años
nos hemos dotado de unas
garantías –constitucionales, judiciales y de
interpretación asentada– suficientemente
robustas para protegernos ante un nuevo auge ultraderechista. Y, la verdad, los
antecedentes no pueden mover más al
pesimismo.
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@gebelque
Quan sentiu que cal
aprovar els Pressupostos per evitar l'accés de
l'extrema dreta al govern d'Espanya, recordeu allò del SMI si no hi havia pressupostos, les mesures d'habitatge... I
que l'extrema dreta ja fa temps que
campa a la seua (i protegida per institucions centrals) a Catalunya.
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@PeppeQuare
Matteo Salvini obliga a
su escolta a echar a un
vendedor de mecheros
en Teramo. Esta imagen de violencia y
odio describe perfectamente la valentía del vicepresidente del Gobierno:
un cobarde que usa la autoridad solo
en contra de los más débiles. Con los
poderosos es un corderito.

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

www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada

5|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

16 de gener del 2019

línialescorts.cat

|6

línialescorts.cat

Entrevista

16 de gener del 2019

“No n’hi ha prou amb bones intencions
si no hi ha solvència i responsabilitat”
Ernest Maragall
Candidat d’ERC a l’alcaldia

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Lola Surribas
es enquestes li són favorables. Es veu com el pròxim
alcalde de Barcelona?
M’hi veig, sí. Però això no vol dir res,
perquè si ens creiem les enquestes
segur que perdo. Estem en una
competició democràtica més interessant i oberta que en altres ocasions i crec que tinc possibilitats,
però ens les hem de treballar i ens
ho haurem de guanyar a pols.

L

A l’últim Baròmetre municipal,
més d’un 40% dels veïns suspenen la gestió de Colau i un 60%
diuen que la ciutat ha empitjorat.
Amb aquestes xifres, creu que
Colau té possibilitats de tornar a
guanyar?
Passa una mica el mateix que amb
les enquestes. Una cosa són les
percepcions i els estats d’opinió i
una altra cosa diferent és la decisió
del vot. Aquí tots estem en igualtat
de condicions. L’alcaldessa té uns
actius evidents, derivats de la seva
gestió, però té uns passius encara
més evidents, també derivats de la
seva gestió. Ara tenim una oportunitat de construir un projecte i de

fer una oferta d’esperança i ambició per a molts ciutadans.
Ha mantingut converses amb
Colau per un possible futur pacte
postelectoral, sigui qui sigui que
obtingui millors resultats dels
dos?
No, no. No som ni molt menys en
aquest punt.
No han concretat escenaris de
futur?
No és el moment. És bo que ara
cadascú ofereixi el seu millor perfil. És cert que podem compartir
moltes coses des d’un punt de
vista progressista, però també és
evident que tenim diferències en
altres coses, com ara el model de
país o l’estil de govern.
En aquestes eleccions també tindrà al davant Manuel Valls. El
preocupa tenir d’adversari un exprimer ministre de França, amb
tot el que això suposa?
Em preocupa més pel que representa i el que diu, en el sentit que
Valls ofereix una visió contradictòria amb la que volem representar
nosaltres. La seva visió és molt incoherent amb el que és Barcelona,
el seu caràcter i la definició de la
ciutat que ens hem guanyat a pols

durant molts anys. Una cosa és que
hi hagi problemes per resoldre i
una altra cosa és un projecte lligat
absolutament al poder econòmic.
Creu que no serà atractiva per a
la ciutadania l’oferta que presenta Valls, doncs?
El problema és que sigui atractiva.
Jo no dic que no pugui ser-ho. Pot
ser-ho en la mesura que el poder
econòmic sempre és capaç d’en-

“El meu no és
un projecte
personal
ni de lideratge
en exclusiva”
lluernar i fer creure que el progrés
depèn que manin ells. Es tracta
que els ciutadans entenguin que
el més important és confiar en
nosaltres mateixos, partir del nostre caràcter i expressar la nostra
determinació democràtica. El nostre projecte és de complicitat, fet
des de la consciència que manar
és molt diferent que governar. I, a

més, hi ha un altre contrast amb
Valls: com aconseguim que el
poder democràtic de la ciutadania
es pugui expressar i que aquesta
se senti identificada amb una administració que la representa.
Fa un moment deia que el seu
model de país és diferent del de
Colau...
Es diferencia en un sentit molt específic i no en altres. Estem en
condicions de compartir el compromís per la llibertat i la democràcia, però aquesta coincidència
l’hem de saber convertir en acció
conjunta.
Quan parla de “sentit molt específic” es refereix al projecte de la
república, de la independència.
Nosaltres estem explícitament compromesos amb un projecte republicà i Ada Colau no exactament.
Encara que crec que podem compartir una amplíssima part del
camí.
Parlant de l’escenari independentista, sembla que hi haurà
moltes llistes. Fa uns dies explicava que Junqueras li va demanar que surti a guanyar. Se sent
pressionat?
No cal que ningú afegeixi pressió

a la que ja em poso jo mateix
[somriu]. El que em sento és positivament exigit i motivat, però
també em sento acompanyat.
Aquest no és un projecte personal
ni de lideratge en exclusiva, més
aviat el contrari. Som un equip,
estem treballant amb intensitat i
és molt engrescador. Estem dibuixant la Barcelona que somiem i
aquest somni el podem compartir amb milers de barcelonins i barcelonines.
Parlant de l’equip, ens agradaria
saber quina llista té al cap. Quin
tipus de perfil vol integrar a la
seva llista?
Serà una llista de ciutat, amb una
base forta i arrelada d’ERC, però
una llista que també rebrà el valor
afegit d’un bon nombre de ciutadans implicats.
Independents, per tant.
Sí. Ciutadans de Barcelona no necessàriament organitzats políticament, però sí compromesos amb
la ciutat i que comparteixen la
major part d’un concepte progressista i republicà.
Pot posar algun exemple?
[Somriu]. Encara no. De moment
no hem de tenir pressa.4
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“Grans inversors ens estan comprant
la ciutat i no sabem ni qui són”
3Fa dies també va proposar a la
resta de candidats firmar un compromís de Barcelona contra l’odi
per aïllar l’extrema dreta. No pot
passar que amb això li facin la
campanya a Vox i acabi entrant a
l’Ajuntament?
El que ha passat a Andalusia no és
un exemple contrari? Tothom deia
que no passava res, que no entrarien o en traurien un... I mira què ha
passat. Els anys 30, abans de la Guerra Civil i a tota Europa, hi havia la
consigna de no parlar-ne, de no
passarà res, de ja guanyarem... Hem
de ser conscients que la millor resposta és construir alguna cosa
digna.
Baixem a la ciutat. “Polítiques
socials integradores a barris de
la zona Nord, des de Sant Martí i
el Besòs fins a Sant Andreu i Nou
Barris. Revitalitzar la Marina, la
posada al dia del 22@...”. Són paraules seves, però sembla que
estiguem llegint el programa de
Colau...
El programa de Colau de fa quatre
anys?
Sí.
L’evidència que calgui seguir-ho
dient...
És que no s’ha complert.
En tot cas, que no hem arribat, ni de
bon tros, al punt d’ambició que
totes aquestes qüestions plantegen.
I, per tant, em permeto pensar que
darrere d’un mateix objectiu hi pot
haver polítiques diferenciades. No
estem repetint, al revés, estem construint saba nova amb ambició renovada. No n’hi ha prou amb una
ideologia i uns objectius amb bones
intencions des d’un punt de vista social si darrere no hi ha solvència, responsabilitat i complicitat. Barcelona
és una ciutat de complicitat, i el govern actual ha estat incapaç de
mantenir i afegir riquesa a aquesta
complicitat. Al contrari, en molts terrenys s’ha perdut.
Un terreny on sembla que no hi
ha hagut complicitats és el del turisme. Creu que el model turístic
actual de la ciutat està esgotat?
Esgotat, no. El problema que tenim
és d’èxit. L’èxit, si no el gestiones,
acaba generant costos que de vegades es fan insuportables. Cal
gestionar-ho, compensar els costos i repartir els beneficis. Això vol
dir redistribuir econòmicament i
socialment, canviar els conceptes
fiscals que avui defineixen el turisme i una política clara de retorn
dels seus beneficis. També hi ha
una política metropolitana per
desenvolupar, una política d’acord
amb altres ajuntaments. En aquest
tema, com en altres, no hi haurà
respostes si no hi ha una governança metropolitana.

Un altre tema polèmic és la unió
del tramvia. Colau ha tornat a
posar la qüestió sobre la taula.
Hem de parlar del tramvia? Parlem-ne. Que és una bona idea i té
sentit plantejar-se la unió? Sí. El
que no podem fer és, a partir d’aquí, simplement prendre la decisió
al marge de totes les consideracions tècniques, econòmiques, de
gestió, d’interès públic... Tot això
s’ha de valorar abans de prendre
una decisió, no després. L’ordre
lògic és primer tenir la informació.
És el que demana la responsabilitat institucional, i no pas abusar
que un Baròmetre diu que gairebé
tothom està d’acord amb la unió.
Per tant, ERC què votarà en el
plenari de finals de mes?
Si hi ha una feina feta, valorarem
quin missatge ens envien aquests
elements.

“La resposta
simple de més
autoritat, més llei
i més ordre
és la pitjor”
Per tant, no ho tenen decidit.
Tenim decidit que hi volem treballar. Estem d’acord amb la idea,
però abans de prendre una decisió
hem de veure si val la pena aquesta
inversió.
Potser seria més prudent que
l’alcaldessa no ho portés al Ple
tan aviat, doncs.
En tot cas, que es treballi abans de
prendre cap decisió. Sobre la base
de la pressió estrictament política
en un Ple no ho farem. A base de
rodes de premsa no ho arreglarem.
Fa un moment parlàvem del Baròmetre, on també apareix la
preocupació per la seguretat.
Què canviaria respecte de les polítiques de seguretat de Colau?
Primer cal dir que el problema de
la seguretat no és que el seu origen
sigui una gestió millor o pitjor des
de l’Ajuntament. El problema de la
seguretat apareix per una suma de
factors, alguns d’ells molt poc associats amb l’administració ni amb la
mateixa ciutat. Estem en un món
globalitzat, en una ciutat que és un
aparador des de tots els punts de
vista i, per tant, d’interès per totes
les delinqüències que un es pugui
imaginar, lamentablement. Això ho
compartim amb altres ciutats.
Però alguna cosa s’hi pot fer des
de l’Ajuntament...
Hem de tractar la nostra situació i

saber utilitzar els instruments que
tenim, i això no s’ha fet bé. No s’ha
fet bé la combinació de polítiques,
perquè una cosa és la Guàrdia Urbana i la seva presència, que és obvi
que ha de millorar en molts sentits,
però a més d’això s’han de fer unes
polítiques més adreçades a les causes que a les conseqüències. Per
tant, hem de parlar d’habitatge, de
cohesió social, dels serveis socials
en un sentit molt ampli... Però molts
d’aquests temes només els podrem
afrontar amb el Govern de Catalunya i el de l’Estat. La resposta simple
de més autoritat, més llei i més
ordre és la pitjor.
Però quan es fan operacions policials, els veïns que pateixen la
inseguretat les aplaudeixen. Ho
hem vist al Raval.
És que jo no dic que això no s’hagi
de fer perquè hàgim de fer polítiques de llarg termini. S’han de fer
les dues coses. Per exemple, però, hi
ha un element que no considerem
mai: qualsevol política de seguretat
ha de comptar amb un sistema judicial potent, proper, àgil i immediat. Un cas de furt triga 18 mesos a
veure’s. Això forma part del càlcul
que fa la delinqüència organitzada.
Saben que tenen impunitat durant
un temps llarguíssim. Per això defenso una justícia de proximitat i
local, que està plantejada però que
el sistema judicial sempre s’hi ha
oposat.
L’habitatge és un altre tema que
preocupa. Què pot fer l’Ajuntament al respecte que no s’hagi
fet fins ara? Les competències
municipals són limitades...
Pot fer dues coses. Augmentar molt
l’estoc d’habitatges per destinar-lo
al lloguer social o a altres opcions i,
en segon lloc, hi ha un tema de regulació fiscal i del mercat. Ens trobem aquests grans inversors que
ens estan comprant la ciutat i nosaltres no sabem ni qui són. Això no
pot ser i ha de tenir una resposta fiscal i de regulació. Aquí hi ha tot un
terreny per treballar i innovar, amb
ambició i rigor.
Per acabar, si arriba a l’alcaldia,
quina serà la seva primera decisió?
[Pensa]. N’hi ha tantes... El primer
que faré serà enviar un missatge
de complicitat. Expressar la voluntat de retornar l’Ajuntament a la
ciutat.
Aquest mandat no ha estat així?
Precisament aquesta ha estat
una de les banderes de Colau.
S’ha deixat que anés augmentant
la distància. Potser Colau havia generat tantes expectatives que ara
podem apreciar la necessitat que
hi ha de generar de nou aquesta
complicitat i proximitat.<

– Què votarà ERC en el plenari
de finals de mes sobre el tramvia?
– Si hi ha una feina feta,
ho valorarem.
– No ho tenen decidit?
– Estem d’acord amb la idea, però
cal veure si val la pena la inversió.
– Potser seria més prudent que
Colau no ho portés al Ple, doncs.
– En tot cas, que es treballi abans.
A base de rodes de premsa
no ho arreglarem.
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Joan Santacana i Fabregat, el soci més antic de la Societat Coral l’Espiga, va
morir a finals d’any a 84 anys. Santacana també era el vicepresident de
l’entitat i s’encarregava de l’arxiu fotogràfic i documental de l’Espiga.

Els instituts Joan Boscà i Ausiàs
March s’uniran el curs que ve
» Els actuals directors dels instituts creuen que la fusió pot ser
una oportunitat per fer “un centre educatiu referent en innovació”
ENSENYAMENT4Fusió a la vista de cara el curs que ve en el
mapa educatiu cortsenc. Recentment les direccions dels instituts Joan Boscà i Ausiàs March
han confirmat, a través d’una
carta enviada a les famílies, que
els dos centres de titularitat pública s’uniran a partir del curs
2019-2020.
En el document enviat a les
famílies, tal com va avançar Betevé, la directora de l’Ausiàs
March, Núria Vallduriola, i el director del Joan Boscà, Ignacio
García, parlen d’un projecte
“il·lusionant” que pot representar “una oportunitat única de
construir un centre educatiu
que serà referent d’innovació”.
Actualment, els dos instituts estan a tocar l’un de l’altre,
concretament als números 38 i
40 de l’avinguda d’Esplugues, al
barri de Pedralbes. A la carta
adreçada a les famílies, els dos
directors remarquen que dedi-

La Micro First Lego
League torna a les Corts

COMPETICIÓ4El centre cívic
Joan Oliver ‘Pere Quart’ va acollir divendres passat una primera trobada de la Micro First
Lego League, la competició internacional que té per objectiu
despertar l’interès dels joves
per la ciència i la tecnologia a
través de la resolució de desafiaments temàtics.
A la trobada, organitzada pel
Centre de Recursos Pedagògics,
hi van participar dotze escoles i
instituts, la majoria de les Corts,
per fer una exposició prèvia del
treball que hauran de fer el 2 de

febrer a la Universitat Politècnica de Catalunya, on es farà la First
Lego League de Barcelona.
Durant la trobada, els alumnes van exposar els seus projectes, relacionats amb la temàtica
d’enguany, batejada amb el nom
d’‘Into orbit’. També van competir amb el joc del robot amb
l’objectiu de fer missions i treure la màxima puntuació a cadascuna de les proves. Per últim, la
jornada va acabar amb un seguit
de recomanacions per als equips
participants de cara a la final
catalana que es farà a la UPC.

Els dos instituts estan de costat. Foto: Google Maps

caran al nou centre el millor de
la seva “llarga experiència” per
garantir “l’èxit escolar de l’alumnat i de les seves expectatives personals”. En declaracions
a Betevé, García ha explicat que
“l’objectiu no és unir per retallar
sinó per créixer” i ha afegit que
encara s’ha de decidir com quedarà estructurada la nova di-

recció i si les actuals plantilles
docents es veuran afectades.

EL NOM
Un cop coneguda la notícia, un
grup d’alumnes de quart d’ESO
ha posat en marxa una campanya per tal que el nou institut
porti el nom de la poeta i escriptora Maria Mercè Marçal.

La First Lego League ja té la nova edició en marxa. Foto: Districte

Tribut a la Colònia Castells

PATRIMONI4La Colònia Castells representa una mirada nostàlgica al passat però també una
oportunitat de futur. Per tal
d’homenatjar aquest passat que
ja no tornarà, dissabte se celebrarà, entre les 11 del matí i la
una del migdia, un tribut artístic a aquest espai emblemàtic
cortsenc.
Així doncs, el tribut artístic
consistirà en un recorregut per algunes de les cases que ja no estan
habitades del passatge de Piera.

Durant el recorregut es mostraran un conjunt d’àudios, fotografies, escultures, pintures i altres obres artístiques que recullen
la història, vivències i records dels
veïns d’aquesta antiga colònia
fabril. Un cop s’acabi el recorregut es farà un vermut entre els
veïns del passatge de Piera.

PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ
La Colònia Castells, aixecada
durant els anys vint per allotjar
a treballadors arribats de tot

l’Estat, viu ara un procés de
transformació. Després de la reordenació i reurbanització d’aquests terrenys, la Colònia Castells deixarà tot un espai públic
de zona verda d’uns 10.000 metres quadrats entre els carrers del
Montnegre, d’Equador, Taquígraf Serra i els edificis que formen la façana de l’illa al carrer
d’Entença. Al llarg de l’any passat es va impulsar un procés
participatiu per tal de dissenyar
aquest nou espai verd.
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La sentència de La Rotonda anima
Salvem els Jardins del Bisbat
URBANISME4La plataforma
veïnal Salvem els Jardins del
Bisbat, que s’oposa al projecte
de l’Arquebisbat de construir
una residència d’avis a l’espai
contigu a la residència sacerdotal Sant Josep Oriol, a la
confluència dels carrers Remei
i Galileu, ha celebrat la recent
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) que ordena l’enderrocament de part de l’ampliació de
l’edifici de La Rotonda, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Des d’aquesta plataforma
veïnal consideren que l'argument central de la sentència
del TSJC respecte de La Rotonda “és totalment coincident
amb el cas de l’edifici de Can Capellanets de la Fundació Sant
Josep Oriol”. En el cas de l’edifici històric de La Rotonda, el
tribunal ha argumentat que les
reformes fetes vulneren el Pla
Especial de Patrimoni Arquitectònic i, per tant, anul·la el Pla
de Millora Urbana aprovat per
l’Ajuntament el 2008 i la llicència d’obres concedida el
2011. D’aquesta manera, tot i
que encara hi ha la possibilitat

Els veïns fa temps que s’oposen al projecte del Bisbat. Foto: Arxiu

de presentar un recurs de cassació, la justícia dona la raó a
l’associació veïnal Salvem La
Rotonda.

La plataforma veïnal
diu que l’argument del
TSJC amb la Rotonda
és el mateix que el seu
Des de Salvem els Jardins
del Bisbat, doncs, afirmen que
en el cas del pla especial de Les
Corts, “no només es vulnera la

conservació de volums, ja que es
realitza una ampliació de volum
en l´edifici protegit, sinó que
també vulnera la conservació
dels jardins, ja que es destrueix
el jardí propi del convictori”.

línialescorts.cat

Recta final de les obres de
millora del parc de les Corts

JARDINS4Les obres de millora
del parc de les Corts ja estan arribant a la seva recta final. Es
van posar en marxa el passat
mes de novembre i està previst
que s’acabin el mes que ve.
La remodelació d’aquest parc
inclou la renovació del paviment i la xarxa de rec, la millora de l’àrea de gossos i el mobiliari i la construcció d’una passarel·la sobre el canal i nous
passatges interiors.
ACTUACIÓ DE CIUTAT
La reforma del parc de les Corts
forma part d’un pla de millora

de l’Ajuntament, que té un pressupost de 10 milions d’euros,
per a un total de 22 parcs i espais verds del conjunt de la
ciutat amb l’objectiu, tal com expliquen des del mateix consistori, que “siguin més accessibles
i segurs per al passeig i l’esbarjo de la ciutadania”. En el cas del
parc de les Corts, el cost de la reforma s’enfila fins als 635.000
euros.
A les Corts, d’altra banda,
també es faran tasques puntuals
de manteniment als Jardins de
Can Cuiàs i al Jardí d’Àurea
Cuadrado.

AL·LEGACIONS
La publicació de la sentència sobre La Rotonda s’ha conegut
mentre Salvem els Jardins del
Bisbat està preparant les al·legacions contra el projecte. Des
de l’entitat expliquen que quan
les presentin es veurà que el jardí forma part de la parcel·la de
l’edifici protegit.

Comerç

Segona edició | Premis Barcelona Restauració

L’Ajuntament ha convocat la segona edició dels Premis Barcelona Restauració, que
tenen com a objectiu reconèixer la tasca feta per restaurants de barri que durant el
2018 destaquessin per tenir un fort vincle local. Hi ha tres modalitats de premis.

Les Corts té la primera agència
funerària de tot l’Estat
NEGOCIS4La primera agència
d’esdeveniments funeraris de
tot l’Estat ha estat fundada des
de les Corts. L’agència, LAP
FUNERALS, es dedica a preparar funerals personalitzats,
una tradició molt estesa al món
anglosaxó però desconeguda a
Espanya.
L’objectiu de l’empresa, creada el passat mes de juliol per
Laura Alocén, i que de moment
no té seu física, és oferir funerals
personalitzats a partir de dissenyar-los i organitzar-los a partir del que les famílies desitgin.
“CELEBRAR LA VIDA”
Alocén explica que el lema de
LAP FUNERALS és “no plorem la mort, celebrem la vida”.
Seguint aquesta filosofia, l’empresa busca “crear un record positiu en un moment tan complicat ajudant als éssers estimats
a fer més suportable un moment
tan dur”, afegeix Alocén.
Així doncs, l’agència treballa tant amb persones que vo-

Intenten atracar una joieria
vestits de Pare Noel

L’agència es va fundar el passat mes de juliol. Foto: LAP FUNERALS

len deixar organitzat el seu funeral com amb les famílies un
cop la persona ja ha mort. Alocén, directora de màrqueting i
relacions públiques especialitzada en l'organització d'esdeveniment, explica que la idea
del negoci la va tenir perquè

“sempre havia somiat amb un
funeral especial en el qual la
meva família i amics poguessin
recordar com sóc i tot el que
m'agrada”. Per últim, explica
que el seu objectiu és poder
obrir la seu física a les Corts en
els pròxims tres mesos.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra van detenir l’últim dia de
l’any un dels dos homes que va intentar atracar una joieria del carrer Berlín disfressats de Pare
Noel i amb la cara tapada amb
màscares de pallasso.
Els dos homes portaven una
arma simulada però un cop a dins
la joieria el propietari va oposar
resistència i va aconseguir que els
lladres marxessin corrent. A causa del seu enfrontament amb els
lladres, el responsable de la joieria va patir diferents ferides a la

cara i també va acabar amb el nas
trencat. L’home va necessitar
l’assistència d’una ambulància
del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
Un cop els lladres van sortir
de la joieria per mirar d’escaparse, diverses persones que hi havia al carrer van aconseguir frenar un dels dos homes i retenirlo fins a l’arribada de la policia.
Segons han confirmat els Mossos a Línia Les Corts, de moment no s’ha pogut detenir l’altre atracador.
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Reclamen responsabilitats
La FAVB demana explicacions al Banc Sabadell per haver tapiat un pis amb tres menors a dins
SOCIETAT/ La FAVB i l’Associació de Veïns i
Veïnes de Ciutat Meridiana van exigir el
passat dilluns 7 de gener explicacions a
Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell,
perquè durant un desnonament en un
bloc de l’avinguda Rasos de Peguera d’aquest barri de Nou Barris del passat divendres 4 va deixar tres menors d’edat a
l’interior d’un pis que va quedar tapiat.
La federació, representada per la seva
presidenta, Ana Menéndez, i l’entitat veïnal, a través del seu president Filiberto
Bravo, van comparèixer a la seu de la FAVB
per reclamar que s’investiguin les responsabilitats després d’un episodi que van
considerar de “matonisme immobiliari”.
De fet, després d’aquesta compareixença, les dues entitats van emetre un comunicat conjunt denunciant que “la mala
pràctica dels operaris, que haurien d’haver
comprovat si havia algú al pis abans de
canviar la porta, va posar en risc la vida dels
menors durant unes hores”. La mare dels
menors no era al pis, i havia deixat el fill
més gran, de 16 anys, a càrrec dels seus
germans de 5 i 12, que durant unes 12
hores no van poder sortir del domicili per
la porta, ja que a sobre s’hi havia col·locat
una planxa metàl·lica. Quan la dona va tornar de treballar va veure com tampoc
podia accedir a l’interior del pis i, aleshores,
va trucar a l’associació de veïns, que va ser
des d’on es van fer les gestions amb la policia i els bombers, els quals van haver d’intervenir per obrir la porta.
Així, l’AV i la FAVB van assegurar que seguiran “pressionant fins que s’aclareixin els
fets” i van anunciar que posaran una denún-

El decret-llei sobre habitatge del govern
de Pedro Sánchez no convenç
HABITATGE/ No rotund de les entitats al decret-llei que
l’executiu de Pedro Sánchez va aprovar en matèria d’habitatge durant el mes passat. Així, el Sindicat de Llogaters
i Llogateres, l'Observatori DESC o la PAH ja havien alertat sobre la insuficiència d’aquesta mesura de govern i ara,
setmanes després, l'Assemblea de Barris per un Turisme
Sostenible (ABTS) se suma a les crítiques.
L’ABTS considera que aquesta mesura “arriba tard i malament”, ja que creu que els dos canvis principals que aplica són pràcticament inútils. D’aquesta manera, l’assemblea considera que el decret llei és “molt insuficient” pel
que fa a l’aspecte residencial, perquè considera que no
aconsegueix gaire més que allargar la durada dels contractes d'arrendament dels actuals tres fins a cinc o set anys,
en funció de si la propietat és física o jurídica.
Més contundents, en canvi, són les crítiques als aspectes
relacionats amb els pisos turístics. En aquest sentit, l’ABTS
considera que “una normativa sobre lloguers que modifica el lloguer turístic sense tenir en compte el seu impacte
al parc i el mercat d'habitatge, en definitiva al dret a l'habitatge, és senzillament una presa de pèl”. A més, denuncien
que el principal problema del lloguer turístic és que “és una
modalitat d’especulació turística que desposseeix l’habitatge de la seva funció social”.

cia a la Fiscalia de Menors“per si aquesta acció
dels operaris, i de manera indirecta també del
Banc Sabadell i Solvia, és constitutiva de delicte per posar en risc la vida dels menors”.
Tot i això, al text les dues parts van voler
valorar positivament que “l'Ajuntament hagi
negociat un lloguer social per a la veïna afectada i els seus fills”, tot i que consideren que
això és “un rentat de cara de Solvia, que té
centenars de pisos buits a tota la ciutat, i que
no els cedeix a l'Ajuntament”. Finalment, les
entitats van preguntar-se “què passarà amb

La Federació va
anunciar que posarà
una denúncia pel cas
a la Fiscalia de Menors
les desenes de famílies que patiran la mateixa situació, però que no tindran ressò mediàtic per tenir els fills a l'escola”.
“SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL”
El text acaba denunciant que l’habitatge
“segueix sent un dels problemes del model
capitalista de la ciutat”, ja que es contempla com “un privilegi fora de l’abast de la
classe treballadora” i no com un dret, i considera que fets així “demostren la voluntat
especulativa amb què bancs i fons voltor
gestionen els seus parcs de pisos, allunyats
de la situació d’emergència social que converteix l’habitatge en un luxe”.

Les entitats tornen a
reivindicar la unió del Tram
MOBILITAT/ Una de les grans promeses electorals del govern d’Ada Colau torna al debat públic. El passat divendres 4, l’Ajuntament va anunciar que tornarà a portar a la
sessió plenària de finals d’aquest mes la connexió del tramvia per la Diagonal.
Poc després de l’anunci, aquesta decisió va rebre el suport de la plataforma Unim els Tramvies (l’entitat més activa a favor d’aquest projecte) i de la FAVB. Unim els Tramvies va compartir la piulada del govern municipal, etiquetant tots els grups representats al Ple i dient que “no
la desaprofitem”, mentre que la FAVB va dir que espera que
“els grups municipals estiguin a l'altura del que reclama
la ciutadania”.
Caldrà estar atents, doncs, a aquesta primera sessió de
l’any, que està prevista per al pròxim divendres 25.
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Oposició al Pla d’Estratègia
de Màrqueting Turístic de la ciutat
TURISME/ L’objectiu no ha de ser
repensar el model turístic de la
ciutat, sinó limitar l’impacte que
té sobre els barris i els veïns i les
veïnes. Aquesta és una de les conclusions que, a mitjans del mes
passat, va fer públiques l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) respecte del Pla
d'Estratègia de Màrqueting Turístic de Destinació Barcelona, que
es va presentar a la Llotja de Mar
a principis del mes d’octubre.
L’ABTS va emetre un text en el
qual publicava aquestes i altres
reflexions al respecte d’aquesta
acció conjunta de l’Ajuntament,
Turisme de Barcelona, el Gremi
d’Hotelers i la Cambra de Comerç.
Les entitats havien convidat
l’ABTS a aquest acte de presentació, però els responsables de l’entitat van descartar anar-hi.
Tot i que des de l’entitat reconeixen que “la presentació del
procés suggereix un canvi de
plantejament”, denuncien que no
hi ha gaire marge per “anar més
enllà d’un aspecte terminològic”.
I és que, asseguren, tot i que apareixen idees com sostenibilitat o
retorn social, “darrere d'aquestes
hi ha de seguida el clàssic creixement turístic, encara que sigui
posat al dia” i que això xoca frontalment amb els principis que defensen, com el decreixement del
sector, la seva reconversió o la diversificació que comportaria en
l’economia de la ciutat.
De fet, l’ABTS considera que
una de les novetats del Pla és
“transcendir els límits de la ciutat”.
L’Assemblea, però, no ho veu com

una bona notícia i considera que
significa “una nova ampliació del
camp de batalla, exportant els impactes de la turistització a tota la
comarca o província”.
Un altre dels aspectes denunciats és que es parlava de vetllar
perquè el retorn social del turisme
fos gran, tot i que l’ABTS creu que
“amb l'actual pressió turística el retorn social de la competitivitat és
automàticament negatiu” i que té
derivades com “l’expulsió de veïnat, precarització laboral i vital,
conseqüències greus per a la salut
o contaminació ambiental”.
Així, l’ABTS creu que “la ciutat i
l’àrea metropolitana no necessiten
un Pla de Màrqueting Turístic, sinó
mesures concretes per revertir el
model turístic actual en favor del

SALUT/ Durant els primers dies
de l’any, la Plataforma del Raval
Nord va fer arribar a l’Ajuntament les primeres signatures
que ha recollit entre veïns i entitats perquè el futur centre d’atenció primària es construeixi a la
Capella de la Misericòrdia. L’espai
està cedit al MACBA, però la plataforma espera que el govern
municipal revoqui aquest acord
i que construexi l’equipament.
Aquesta campanya de recollida de suports es va posar en
marxa a mitjans del passat mes
de desembre i la intenció que tenen els seus impulsors és recollirne prop de 4.000 abans que s’acabi aquest mes.

Crítiques per
l’enderrocament
de part de la Model

L’ABTS va rebutjar
assistir a l’acte de
presentació públic
d’aquest projecte

PATRIMONI/ L'entitat SOS-Monuments, una de les principals
veus per a la conservació dels elements arquitectònics de l’antiga
presó Model, ha criticat l’enderrocament parcial de les galeries
en el nou projecte de transformació del centre penitenciari.
En un comunicat emès el
passat dia 4, l’entitat assegurava
no entendre “la necessitat d’enderrocar els murs d’alguns dels
braços de l’estrella, quan els volums que es perden amb aquesta acció es tornen a construir en
un altre lloc del mateix solar”.
També van dir que consideren excessives les construccions que s’adosaran als braços.

veïnat” i que interpreten el Pla com
“una operació de rentat de cara
per part de l'Ajuntament i Turisme
de Barcelona, alhora que una refundació de la marca Barcelona”.
L’Assemblea conclou l’escrit dient
que, en el context actual, el Pla
“només pot llegir-se en clau de
treva entre el govern municipal i el
sector turístic de cara a la propera
campanya electoral per tal d'evitar
un desgast potencialment alt”.

Mor Manuel Rodríguez, històric
líder veïnal del barri de les Roquetes
CONDOL/ El barri de les Roquetes va conèixer la mort d’un dels seus referents
veïnals el passat dimarts 1 de gener. Ens
deixava Manuel Rodríguez, conegut popularment com el pintor de la vida i la
lluita de les Roquetes. Actualment tenia
90 anys.
Rodríguez va néixer a la localitat andalusa de Nerva a finals de la dècada de
1920, però amb poc més de 40 anys va
arribar a viure a la ciutat, que es va convertir en casa seva. Veí de les Roquetes, va
dedicar gairebé tota la seva estada a Barcelona a col·laborar amb el moviment
veïnal, incidint en àmbits de la vida com
la sanitat (va ser el principal defensor de
la necessitat d’obrir un ambulatori al
barri) o la cultura (gràcies a aquest ves-

Els veïns es mouen
per reivindicar
el CAP Raval Nord

sant va impulsar la creació del Grup de
Pintors de Nou Barris, que fins i tot va
aconseguir exposar al Palau de la Virreina,
o de la reconversió de l’antiga escola Ton
i Guida en un centre cultural, cosa que ha
arribat fins a l’actualitat). Poc després
d’instal·lar-se al districte de Nou Barris,
Rodríguez va entrar a formar part activa
de l’Associació de Veïns de Verdum i a implicar-se en aquestes i altres lluites.
A més, la seva obra pictòrica va ser especialment important per il·lustrar una
època en la qual la fotografia no estava,
ni de bon tros, tan estesa com en els nostres dies.
La seva capella ardent va estar oberta
el dia 2 al tanatori de la ronda de Dalt i
l’endemà va ser enterrat.

El número 150
de ‘Carrer’ fa una
passejada pel 22@
PUBLICACIÓ/ El número 150 de
la revista Carrer, la publicació de
la FAVB, té com a tema principal
del seu dossier el barri del 22@.
Les peces d’aquest se centren en
temes com les lluites veïnals, les
problemàtiques socials i les iniciatives culturals que han sorgit
en aquest punt de la ciutat, alhora
que es planteja el debat ciutadà
que vol repensar aquest territori en clau crítica.
Altres peces d’aquesta edició
són un balanç sobre l’arribada de
l’L9 del metro a la Zona Franca o
del pacte entre l'Ajuntament i la
Sagrada Família. Com sempre,
Carrer es pot descarregar des
del portal web de la FAVB.

Viu en línia
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| Super Mario Bros U
Nou episodi de les aventures de l’heroi per excel·lència de la
factoria Nintendo, en aquesta ocasió per a la seva consola Switch.

Famosos

No t’ho perdis

La projecció internacional de Rosalía no para de créixer. La catalana ha donat la benvinguda al 2019 amb
l’anunci de la seva actuació al festival Coachella, que
es farà a l’abril a Califòrnia. El cartell d’artistes de la cita
musical més gran del món es completarà amb cantants de renom com Ariana Grande, Tame Impala,
Childish Gambino o Bad Bunny. Rosalía ha volgut
compartir amb els seus seguidors la notícia a través
de les xarxes socials, on la cantant ha rebut tota mena
de felicitacions per part dels seus fans per aquest nou
èxit en la seva carrera professional. La seva actuació al
Coachella serà la segona que protagonitzarà una artista catalana en aquest popular festival després que
ho fes el DJ barcelonès John Tabalot el 2015. Les persones que no puguin anar fins a Califòrnia per gaudir
en directe de l’artista la podran veure en la pròxima
edició del Primavera Sound, que es farà del 30 de
maig a l’1 de juny a Barcelona.

40 anys d’esport barceloní
El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch de
Barcelona acull fins al 4 de març l’exposició ‘Ara fa 40 anys’,
que repassa la política esportiva de la ciutat des de l’arribada de la democràcia. La mostra aborda la realitat esportiva
de la ciutat durant aquests anys i les principals actuacions
de l’Ajuntament en matèria esportiva a partir dels testimonis d’alguns dels seus artífexs, com ara Enric Truñó, Paco
Segura, Juli Pernas, Núria Puig, Lolo Ibern, Marta Carranza,
Jordi Vallverdú, Josep Lluís Vilaseca, Romà Cuyàs i Narcís
Serra. L’exposició es pot visitar de dimarts a diumenge.

Llibres

?

R

QUI ÉS

...
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Ser una de les cantants del moment

ÉS FAMÓSA PER

‘Malamente’ és un dels seus temes més coneguts

?

Actuarà al festival Coachella

QUÈ HA FET

La cita musical més gran del món es farà a Califòrnia

...

A LES XARXES

Teatre

O

La fitxa

Els fans celebren el seu nou èxit

Rosalía actuarà al costat d’artistes com Ariana Grande

Música

Autobiografia de la meva mare
Jamaica Kincaid

Los niños oscuros de Morelia
Albert Tola

Flors mentre visqui
Lildami

La Xuela és una dona fidel als seus principis d’autonomia i llibertat. Enmig
d’un context advers per a les dones, a
l’illa caribenya d’Antigua, la protagonista d’aquesta novel·la decideix no tenir
fills, després de patir la mort de la seva
mare en el moment del part i el posterior abandonament per part del pare.
El llibre sortirà al febrer.

La història explica el viatge d’un vaixell
ple de nens exiliats durant la Guerra Civil que es dirigien cap a Morelia, a Mèxic. En ell hi viatjaven dos adolescents
que es dediquen a fer diferents jocs
mortals per intentar evadir-se del que
els envolta creant un món fantasiós i
macabre.
Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Damià Rodríguez, més conegut com a
Lildami, està a punt de llançar el seu
primer disc publicat amb una discogràfica. Flors mentre visqui (Halley Records,
2019) aterra a les plataformes digitals
l’11 de gener i suposa la seva consolidació després d’anys de feina. Enderrock va avançar fa dies el single del terrassenc, que porta per títol Pau Gasol.

Pelis i sèries

A series of unfortunate events
Mark Hudis i Barry Sonnenfeld
Es posa en marxa la tercera (i última)
temporada d’aquesta adaptació a la
petita pantalla de la popular novel·la
infantil de Lemony Snicket. Explicarà
el desenllaç de la història dels joves
germans Violet i Klaus Baudelaire,
que després de perdre els seus pares
en un incendi han de marxar a viure
amb el malvat Comte Olaf.
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PROPOSTES

Cultura

Tallers

TOTS ELS DILLUNS

Un trimestre per conèixer
tota la història de l’art

17:30 Des d’abans-d’ahir està en marxa un cicle de xerrades anomenat Apropa't a la tecnologia: visibilitzem les dones. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

Tots els dimarts a les 10:00

Ahir es va posar en marxa un curs trimestral, coordinat per Joan Cuevas, que
fa una repassada a segles de la història de l’art. Cal inscripció prèvia. /
Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

Els Logical Group, un tribut a
Supertramp a la Sala Bikini
Dissabte 19 de gener a les 21:00

TOTS ELS DILLUNS
16:30 Des d’abans-d’ahir està en marxa el
curs Entrena la memòria, exercicis pràctics i
dinàmics pensats per estimular i potenciar la
memòria en totes les seves dimensions. / Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts.
The Logical Group, una de les millors
bandes de tribut a Supertramp, s’encarregaran d’un concert amb els grans
temes de la mítica banda de rock britànica. / Sala Bikini.

Exposicions

FINS AL 30 DE GENER
Matí-Tarda Presos polítics a l'Espanya contemporània, la mostra que va ser censurada a la
fira ARCO de Madrid, es pot visitar aquests dies
al districte. Entrada gratuïta. / Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

DES DEL 4 DE FEBRER
Matí-Tarda Barcelona sobre guix serà el nom de
la mostra de reproduccions de les façanes d’alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat a càrrec d’Alejandro Luna. / Centre Cívic
Can Deu.

TOTS ELS DIJOUS

Infantil

Esports
DISSABTE 2 DE FEBRER

Nikita Val s’encarrega del
curs ‘Música per als infants’

16:30 Partit de futbol sala corresponent a la dissetena jornada del grup 2 de Tercera Divisió
entre l’AE les Corts UBAE i l’FS Solsona. / Pavelló de l’Illa.

Tots els dimecres a les 17:00

El sènior masculí del Polo torna
a la lliga contra el CD Terrassa

La professora Nikita Val coordina el taller Música per als infants, que s’allargarà durant tres mesos. / Centre Cívic Can Deu.

Diumenge 3 de febrer a les 12:30

DIMARTS 22 DE GENER
18:00 Anna Casals s’encarregarà de la sessió Contes a la mà, que en aquesta ocasió convertirà la lluna en la gran protagonista de totes
les narracions. Activitat gratuïta. / Biblioteca Montserrat Abelló.

DIMECRES 30 DE GENER

12:00 A partir de demà es posa en marxa el taller anomenat Anglès per viatjar, un curs trimestral que coordinarà la professora Marina
Torres. Cal inscripció prèvia. / Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx.

11:00 Montse Dulcet serà l’encarregada de coordinar aquest espectacle infantil anomenat
Ballmanetes. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

Partit d’hoquei herba de la desena jornada de la Divisió d’Honor masculina
entre el Polo i el CD Terrassa. / Camp
Eduardo Dualde.

Presos polítics a l’Espanya contemporània
El passat dia 3 Òmnium les
Corts va inaugurar al centre
cívic Josep M. Trias i Peitx l’exposició Presos polítics a l’Espanya
contemporània, obra gràfica de
Santiago Sierra.
Santiago Sierra va exposar
aquesta obra a la Fira ARCO de
Madrid el passat mes de febrer.
Al cap de poques hores, l’obra
va ser retirada, sense que ningú
volgués aclarir de qui havia
estat la decisió. Llavors, Santiago Sierra va participar en un
acte on va destacar que tots els
presos que ell exposa encaixen
en les condicions que imposa
l’Assemblea Parlamentària del
Consell d’Europa: que les detencions es produeixin per motius relacionats amb la llibertat
d’expressió, discriminatoris, desproporcionats o fruit de procediments irregulars connectats
amb motius polítics. “Totes les
persones que són aquí compleixen un o diversos d’aquests
motius”, va afirmar. I tot seguit
va demanar que “s’alliberin els

presos polítics i que es deixin de
perseguir els treballadors culturals d’una vegada”.
A la inauguració de les Corts
es va destacar que a l’obra es denuncia la repressió a sindicalistes, polítics abertzales, advocats,
lluitadors pro amnistia, okupes,
manifestants antifeixistes i antirepressió, anarquistes, lluitadors
contra les condicions dels presos, ecologistes, indignats, titellaires, feministes, periodistes,
artistes i tuitaires que, amb la
característica comuna de no
haver recorregut a cap tipus de
violència, passen o han passat
molts anys a les presons espanyoles. Perquè, per a l’Estat espanyol, terrorisme és qualsevol
cosa —cantar, votar...— que
facin els adversaris polítics. Cap
d’aquestes denúncies que fa
l’exposició haurien provocat
que se censurés. Només ho va
provocar la inclusió dels presos
pel tema català.
Molts hem estat ignorants
de moltes injustícies que es co-

meten a l’Estat per motius polítics, fins que ens han tocat de
prop. Com també molts ignoràvem que la llei espanyola mana
que els presos estiguin a prop
de llurs famílies. I això no s’està
acomplint en els casos dels presos d’ETA, mani qui mani a Madrid. Com diu el panell de
presentació de l’exposició, par-

ticipem de “l’alienació social
que permet i justifica aquesta
realitat i mira cap a una altra
banda”. Mantenir els presos
prop de llurs famílies no és una
facultat discrecional dels poders
de l’Estat, és una obligació legal.
Maria Majó, de la Junta nacional d’Òmnium, va cloure
l’acte d’inauguració explicant

les intencions d’Òmnium amb
motiu del pròxim judici als presos polítics catalans, i la seva experiència de visitar en Jordi
Cuixart a la presó i impregnarse de la seva dignitat. Tot seguit,
va llegir una carta que Jordi Cuixart havia escrit expressament
amb motiu de la inauguració
d’aquesta exposició.
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Atletisme | El Cros Escolar arriba a la 16a edició aquest diumenge

El parc de la Maternitat serà l’escenari, un cop més, de la 16a edició del Cros Escolar del districte.
Està previst que més de 600 joves atletes competeixin en diferents proves durant tot el matí.
Les curses començaran a les 10 del matí i que se succeeixin fins després de la una del migdia.

Compte enrere per a la tornada
a la lliga del sènior del Polo
» Xantal Giné es trenca el lligament encreuat anterior del genoll dret
» El club torna a celebrar el seu tradicional torneig del dia de Reis
Pau Arriaga
PEDRALBES
Diumenge 3 de febrer. Aquesta
data està marcada en vermell al
calendari del sènior masculí de
l’RC Polo, ja que és el dia en el
qual l’equip torna a la Divisió
d’Honor, en el primer partit de la
segona volta, a l’Eduardo Dualde contra el CD Terrassa.
La competició està aturada
des de finals del mes d’octubre,
i els de Carlos García Cuenca són
al capdavant de la classificació
amb tres punts més que l’Atlètic
Terrassa. A banda de la lliga, el
conjunt de Pedralbes també haurà d’afrontar la Copa del Rei.
REFORÇ PER AL FEMENÍ
Pel que fa a l’actualitat del sènior
femení, ahir el club va anunciar
que Sofía Maldonado torna al
club. L’argentina, que ja va jugar

L’equip ja treballa per preparar la segona meitat del curs. Foto: RCP

a les ordres de Fabri Demarchi el
curs passat, serà l’encarregada de
cobrir la baixa de la internacional i capitana de l’equip, Xantal
Giné, que es va trencar el lligament encreuat anterior del seu
genoll dret.

TORNEIG DE REIS
I és que la jugadora rubinenca va
patir aquesta greu lesió en el

tradicional Torneig de Reis que
l’entitat va celebrar, per 71è cop,
entre els dies 3 i 6 d’aquest mes.
El dissabte 5 es van jugar els
dos partits entre els sèniors del
club i dues seleccions formades
per alguns dels millors jugadors
i jugadores d’Europa. El masculí va guanyar el seu enfrontament
(8-4), mentre que el femení va
perdre’l (2-8).

Badosa, de l’RCTB, juga per
primer cop l’Open d’Austràlia

TENNIS4Paula Badosa ja ha debutat en el quadre principal d’un
Grand Slam. La tennista begurenca del Reial Club de Tennis
Barcelona va caure a la primera
ronda de l’Open d’Austràlia
abans-d’ahir contra la jugadora local Kimberly Birrell (6-4 i 6-2),
després d’haver-se guanyat el
bitllet per al primer gran torneig
de l’any sent una de les campiones de la fase prèvia de la cita.
El seu entrenador, Xavier

Budó, va dir a Catalunya Ràdio
que està “molt content de l’inici de
temporada” de la seva jugadora.
Budó també va apuntar que “gestionar els nervis en aquest primer
partit de Grand Slam no és fàcil”
i va dir que, si continua així,
“aquest any pot significar un punt
d’inflexió per a la seva carrera”.
Badosa, que ara té 21 anys i
ocupa el lloc 142 al rànquing
WTA, és una de les grans promeses del club i del tennis català.

L’UBAE perd en l’estrena de
l’any contra el Sala 5 Martorell

El 2019 ha començat amb una
derrota. El primer equip de l’UBAE va perdre diumenge passat
contra el Sala 5 Martorell (1-3),
un resultat que fa que els mamuts cedeixin la segona posició,
que ara ocupa aquest equip del
Baix Llobregat.
El matx, a més, s’havia posat
de cara per al conjunt verd ben
aviat, ja que Pau López havia
aconseguit marcat quan només
s’havien jugat dos minuts, però
Cristian García va restablir l’em-

pat, un resultat amb el qual els
dos equips van marxar al descans.
Cap a l’equador de la segona
meitat, però, el partit es va tòrcer:
primer amb el segon gol dels visitants (al minut 30) i dos minuts
després amb l’expulsió de Víctor
Sin. Els verds van veure com els
martorellencs, amb superioritat
numèrica, sentenciaven el matx.
Ara, els mamuts afrontaran
dos desplaçaments seguits (a Esplugues i a Santpedor) en els últims dos partits del mes, mentre
que el 2 de febrer rebran la visita de l’FS Solsona.

El Joventut acaba la primera
volta a la pista del Grup Barna

El desplaçament a la
Nau del Clot servirà
per posar el punt final a la primera volta de la competició. El Joventut
de Marc Roset jugarà el partit de
la quinzena jornada de la Copa
Catalunya aquest diumenge a
les sis de la tarda contra el Grup
Barna, que ha aconseguit dues
victòries més que les cortsenques.
El Joventut va perdre en l’estrena del 2019 contra el filial de
l’Snatt’s Sant Adrià (50-65) en un
partit que les visitants van dominar des del començament. Un

gran tercer parcial va fer que les
de Roset retallessin el desavantatge a 10 punts, però la remuntada va ser impossible.
Després d’aquesta jornada,
es disputarà l’All-Star a Manresa. Mireia Riera serà la representant del club en aquesta cita.
DOBLE VISITA IL·LUSTRE
Per altra banda, el dimarts de la
setmana passada van visitar el
pavelló de l’Illa el president del
Parlament, Roger Torrent, i l’alcaldable d’ERC a l’Ajuntament,
Ernest Maragall.
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Les Corts
Ernest Maragall presenta un projecte
progressista i de ple compromís republicà
El candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va
definir el seu projecte per governar la ciutat en una conferència que va tenir lloc al
Campus de la Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra, i
que va reunir prop d’un miler
d'assistents.
Durant l'acte, Maragall va
desgranar les idees principals del seu projecte, fonamentat en tres eixos: les
oportunitats, les responsabilitats i les complicitats. El
candidat republicà va reivindicar la necessitat que Barcelona esdevingui la capital
de la llibertat, la democràcia
i la convivència, una capital

de la República que assumeixi la seva diversitat i complexitat com un bé preuat.
Maragall va remarcar que
el projecte d'Esquerra Republicana per a Barcelona serà
inequívocament progressista
i de ple compromís republicà.
En aquest sentit, va expressar
la seva predisposició a arribar
acords amb qui comparteixi
aquestes dues premisses.
El candidat d'ERC va estendre la mà a totes les forces sobiranistes per tal
d'assolir un acord ferm i consistent per a la unitat d'acció
en el camí d'avenç cap a la
República, i la consolidació
d'un bloc democràtic ampli
que assumeixi els objectius

de la llibertat dels presos i el
retorn de tots els exiliats, el
diàleg sempre obert per culminar en la celebració d'un

referèndum acordat i vinculant sobre el futur polític de
Catalunya i el compromís per
garantir que Barcelona no

serà governada per les dretes al servei de l'unionisme ni
pels partits que han conformat el bloc del 155.

Ernest Maragall i Roger Torrent
es reuneixen amb entitats de les Corts
El passat 8 de gener Ernest
Maragall i Roger Torrent van
visitar el barri de les Corts i es
van reunir amb entitats i
col·lectius del barri per tal de
recollir propostes, demandes
i suggeriments de millora al
districte.
Acompanyats de la diputada Eva Baró, la regidora
Gemma Sendra i el conseller
de districte Jordi Castellana,
la visita va incloure una reunió amb la Junta de l’AFA de
l’Escola Ítaca, una visita al
Pavelló de l’Illa i una trobada
amb la Junta del Club Joventut les Corts. A més, també
van visitar La Trufa, establi-

ment històric al barri de les
Corts i van celebrar una trobada amb un col·lectiu de
veïns i veïnes del carrer Numància i Travessera de les
Corts. També es van reunir
amb membres del Grup Moute, entitat de dones amb més
de 20 anys de presència i activitat al barri.
Durant tota la tarda, Maragall i Torrent van poder ser
coneixedors de problemàtiques del barri, de propostes
de ciutat i fins i tot nacionals.
Es van poder tractar qüestions com la importància del
foment de l’esport base com
a eina de cohesió social i de

esquerrabcn.cat/districtes

salut, reivindicacions històriques de l’Escola Ítaca, o la
necessitat que el Districte
sigui un agent actiu a l’hora
de facilitar la interrelació
entre els diversos agents i
entitats del Districte.
També van comprovar
de primera mà les opcions
d’equipament que es podran ubicar a Can Rosés un
cop estigui en funcionament la nova escola al carrer Anglesola, la instal·lació
d’un semàfor al carrer Numància entre Travessera
de les Corts i Marquès de
Sentmenat per millorar la
seguretat dels vianants.

@ERC_LesCorts

ERC Les Corts
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