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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

Avanza el proyecto para 
la creación de la superilla 
de la Bonanova

La Festa dels Sentits 
celebra su 19a edición 
reivindicando la inclusión 
y la diversidad entre los 
escolares

Grandes artistas en una
nueva edición del Festival
Jardins de Pedralbes, que
este año vuelve a hacer
hincapié en la inclusión

Aprobado el plan de 
urbanización de las calles 
y zonas verdes del entorno 
del Camp Nou

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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Innobaix, 10 anys liderant la 
innovació al Baix Llobregat i l’H
La tardor de l’any 2009 el país estava 
en plena recessió econòmica. Moltes 
empreses corrien el perill de tancar i 
les institucions havien de rebaixar els 
seus pressupostos. En aquest context 
va néixer Innobaix, amb l’objectiu de 
liderar la transformació del model 
productiu a la comarca del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet. Un model fins 
aleshores molt centrat en la indústria i 
que calia canviar a través de la cultura 
de la innovació, el coneixement, el 
foment de l’emprenedoria i la formació 
professionalitzadora. Calia començar 
a crear xarxes de col•laboració i 
incorporar processos d’innovació i 
programes d’investigació en tots els 
sectors productius. 

Deu anys després, el concepte no ha 
canviat però ha incorporat el talent 
digital com a fonament de la innovació. 
Ajuntaments, sindicats, cambres de 
comerç, associacions i universitats, 
d’una banda, i empreses petites, 
mitjanes i grans de l’altra, formen part 
d’un projecte que, en el temps de la 
Internet de les Coses o el Blockchain, té 
més vigència que mai. 

Innobaix vol celebrar el desè aniversari 
amb noves fites. La conjuntura 
econòmica és molt diferent d’aquell 
2009 i el treball en xarxa es fa encara 
més imprescindible. Per això volen 
seguir creixent en nombre de socis, per 
arribar a tots els racons del territori però 
també per potenciar la col•laboració i 
la prestació de serveis. A més, de cara 
a la tardor, ja planifiquen la creació 
dels Premis Innobaix, per posar en 
valor aquells projectes que més 
contribueixen a fer de la innovació un 
motor de creixement en el territori. 

Innovació per a l’empresa
Innobaix és una entitat sense ànim de 
lucre i amb format público-privat que 
està aconseguint que les empreses 
del territori ja integrin els models 
d’innovació en la seva pràctica diària. 
Bona part d’aquesta feina s’ha fet a 
través de programes de capacitació, 
que es dirigeixen tant a empreses com 
a centres educatius. 

Tots els programes són subvencionats 
i es fan en col•laboració amb els 
serveis de promoció econòmica dels 
ajuntaments. De fet, alguns d’aquests 
programes es dirigeixen, exclusivament, 
als tècnics municipals, per ajudar-los a 
detectar projectes amb alta capacitat 
innovadora. Els cursos de capacitació 
i programes de creixement d’Innobaix 
han fet possible que empreses petites i 

mitjanes es plantegin el seu futur d’una 
manera més oberta. Els programes 
formatius inclouen gestió empresarial, 
màrqueting i comunicació. A més, n’hi ha 
un d’específic per a empreses d’àmbit 
social. 

Ara bé, el programa estrella és 
l’Acceleradora Empresarial, un 
acompanyament de 9 mesos per a 
empreses en les seves primeres fases 
de creixement. El programa ja fa 8 anys 
que es va implantar i en aquest temps ha 
acompanyat al voltant de 80 empreses. 
El que proposa l’Acceleradora no és 
només un acompanyament en la gestió, 
sinó també en la cerca d’eines de 
finançament o, fins i tot, en la creació 
de xarxes de negoci. Les empreses 
participants estan altament satisfetes 
del programes d’acompanyament 
personalitzat i realitzen el seu propi 
itinerari subvencionat per les diverses 
fases  de formació i acceleració. Un 
cas d’èxit és el de l’empresa in-best-
ers, un projecte que treballa en el co-
finançament de projectes immobilaris 
propis a canvi d’una rendibilitat fixa 
annual del 7%, incorporant valors socials 
i cultura financera. Dos dels seus tres 
socis van presentar la llavor del projecte 
al programa Start Up Training, i amb la 
formació rebuda i l’ajut dels mentors el 
van desenvolupar. 3 anys i 3 programes 
després (Start Up Advanced, Start Up 
Comunicació Empresarial i Acceleradora 
Empresarial), la companyia compta 
amb un equip de 10 persones i 
col•labora activament en els programes 
d’innovació dirigits a estudiants.

Connectant empreses i estudiants
La part formativa és una de les senyes 
d’identitat d’Innobaix. En aquests 
deu anys Innobaix ha posat en marxa 
programes per a estudiants, que 
després han fet el salt fora de la comarca 
i s’han convertit en metropolitans. És el 
cas de l’Innobus, que cada any porta 
joves universitaris a recórrer empreses 
innovadores dalt d’un autobús. Les 
empreses els plantegen reptes, que 

els participants resolen en grup per 
fer visible el seu talent. El programa ja 
porta 4 edicions i hi ha hagut veritables 
casos d’èxit, amb projectes que s’han fet 
realitat. 

L’Innolab és un projecte molt similar, 
però adreçat a joves estudiants de 
Formació Professional de diferents 
especialitats. És un perfil cada cop amb 
més demanda i el programa mostra 
als joves la seva pròpia capacitat 
d’innovar i resoldre problemes reals 
del món empresarial. Avui l’Innolab ha 
passat a dir-se MetropolisFPLab, unit a 
projectes similars d’altres comarques 
de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
De fet, aquests programes educatius 
són una forma de visibilitat pels joves 
però també una font de talent per a les 
empreses. És la manera d’incorporar-
hi la innovació, a través de les mirades 
dels més joves, que poden afavorir 
formes més disruptives d’entendre el 
creixement. 

El futur
El programa New Trends és l’últim que 
s’ha incorporat al catàleg de serveis 
aquest curs 2018-2019. Una sèrie de 
conferències sobre les tendències més 
actuals en el món de l’empresa han 
passat revista a conceptes que, per a 
molts, sonen a ciència ficció, però que 
són les veritables transformadores del 
teixit empresarial: blockchain, chatbots, 
internet de les coses o impressió 
3D no són solament conceptes, són 
tecnologies que han vingut per a 
quedar-se. 

El gran repte, ara, és fer créixer la 
comunitat i ampliar aquest veritable 
ecosistema de la innovació. Els socis 
són el motor del creixement del territori 
i des d’Innobaix es treballa per generar 
un entorn que faciliti la transformació, 
el desenvolupament de talent digital i la 
interconnexió. 

Si vols saber com formar part d’aquesta 
xarxa, visita www.innobaix.cat. 
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La 6a edició de la Setmana Internacional dels 
Mercats omple els mercats d’activitats

Els mercats municipals de Barcelona, 
juntament amb d’altres d’arreu de la 
província, organitzen del 15 al 31 de 
maig activitats per celebrar la sisena 
edició de la Setmana Internacional 
dels Mercats, en el marc de la 
campanya internacional “Estima el 
teu mercat”. L’objectiu és promoure 
una alimentació saludable, de 
qualitat i de producte de proximitat, 
així com posar de relleu els mercats 
com a transmissors d’aquests valors, 
centres socials i ànima dels barris.

“Markets: close to your heart” 
(Mercats: prop del cor) és la idea 
central de l’edició d’enguany a partir 
de la qual els mercats s’obren al 
públic a través d’actes gastronòmics, 
conferències, demostracions 
de cuina i activitats culturals i 
familiars. Més de 60 accions que es 
desenvolupen en el context d’un 
comerç de proximitat, el contacte 
personal proper i professionalitat 
dels comerciants i un estil de vida 
saludable.

L’objectiu de la campanya ”Estima el 
teu mercat” és posar en primer pla 
els mercats (minoristes i majoristes) 
a través d’activitats festives i 
lúdiques per atreure més ciutadans i, 
sobretot, un públic jove. Els mercats 
es reivindiquen com a espais de 
l’alimentació saludable, llocs on es 
poden comprar aliments frescos i 
de qualitat i punts de trobada de la 

comunitat; però també com a motors 
econòmics i de transformació urbana. 
Molts dels mercats són equipaments 
remodelats i moderns, i tots tenen 
vinculació amb l’entorn i el barri.

Programació variada
Aquests dies els mercats s’obriran 
a la ciutadania amb una gran 
oferta d’activitats culturals,  
gastronòmiques, lúdiques i familiars: 
hi haurà concerts, exposicions 
i diverses accions culturals 
pensant en el públic jove, així com 
demostracions de cuina, activitats 
infantils i tallers de gastronomia i 
reaprofitament per a totes les edats, 
sense oblidar xerrades sobre salut i 
medi ambient. Tot pensat perquè els 
ciutadans gaudeixin i aprenguin a 
cuidar-se menjant els productes de 
temporada.

Durant aquests 15 dies els mercats 
continuaran oferint al públic el seu 
producte fresc, de qualitat i de 
temporada amb els millors experts 
de sempre, però, a més, hi haurà la 
possibilitat d’aprendre sobre nutrició 
i descobrir trucs de cuina o receptes 
que els clients i clientes no coneixien.

El 18 de maig podrem gaudir d’una 
Nit de Tapes al Mercat del Guinardó 
i del 50è aniversari del Mercat de Vall 
d’Hebron. El 25 de maig es celebrarà 
d’una botifarrada popular al Mercat 
de Les Tres Torres. Al Mercat de 

S’han programat més de 60 activitats durant 15 dies als mercats de Barcelona, amb propostes 
culturals, gastronómiques i lúdiques

Lesseps, l’1 de juny, hi tindrà lloc un 
taller i tast de tapes amb productes 
de temporada a càrrec de la blocaire 
Sílvia de “Chup, Chup, Chup”, on ens 
donarà els millors consells a l’hora 
de cuinar deliciosos plats saludables.

Amb la sostenibilitat com a eix 
principal, el 25 de maig al Mercat 
d’Hostafrancs hi tindrà lloc un taller 
de reaprofitament a càrrec del xef 
Jaume Brichs on s’oferirà un receptari 
tenint en compte la cuina sostenible 
i econòmica i es prepararan diversos 
plats. I al Mercat de la Boqueria, 
el 20 de maig, ens ensenyaran a 
preparar sucs saludables a càrrec 
del paradista Marc Ausiró.

Les famílies podran compartir 
diverses activitats com l’espectacle 
de “màgia d’Aprop” que tindrà 
lloc el proper 18 i el 25 de maig als 
mercats de l’Estrella i Santa Caterina, 
respectivament i on els jocs de màgia 
inundaran els passadissos amb 
trucs fets amb aliments. En aquest 
sentit, cal destacar també, l’activitat 
“Carretada de contes” on a través del 
teatre, s’explicaran diferents històries 
en què les protagonistes sempre 
seran verdures i fruites al Mercat de 
Sarrià el proper 18 de maig.

Enguany, la cultura tindrà un especial 
protagonisme entre les activitats 
organitzades, per exemple, al mercat 
de Sant Antoni, a l’espai Fossat, 

se celebrarà el cicle de “Lectures 
Poètiques al Dominical“, l’obra de 
teatre “Lisistrata” i la Nit als Museus.
La solidaritat també tindrà cabuda a 
la Setmana Internacional de Mercats, 
amb activitats com l’organitzada per 
l’entitat ‘Llibre solidari’ que aterrarà 
als mercats de la Concepció, Felip II, 
Les Corts, Santa Caterina i Sants amb 
l’actuació lírica de Gerardo Wistuba. 
Un altre exemple serà el taller de 
còmic sobre exclusió social al Mercat 
de les Corts el 25 de maig.

Un ampli programa de xerrades, 
showcookings i tallers, ens 
ensenyaran diverses receptes d’estiu 
al Mercat d’Horta el 18 de maig, ens 
descobriran diverses receptes amb 
productes de mercat a Sant Andreu 
també el dia 25 o ens donaran 
consells sobre l’alimentació i la salut 
visual el 24 de maig al Mercat de 
Guineueta. També hi haurà tallers per 
als més menuts de casa, que podran 
mostrar la seva creativitat al taller de 
dibuix que ha organitzat el Mercat 
de Galvany el 22 de maig o gaudir 
d’un taller gastronòmic amb argila al 
Mercat de la Llibertat el 18 de maig.

Cal destacar també que en el marc 
de la campanya, els mercats de Nou 
Barris celebraran la seva 18a mostra 
de Mercats, en la què els mercats 
de Canyelles, la Guineueta, la Mercè 
organitzaran un vermut  popular a la 
plaça de Nou Barris.
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Luz verde a la urbanización del 
entorno del Camp Nou

El Ayuntamiento de Barcelona ha 
aprobado el proyecto de urbanización 
para crear el Espai Barça en el Camp 
Nou, un plan que prevé integrar más 
el recinto deportivo en el urbanismo 
del barrio. El proyecto da continuidad 
a la Modificación del Plan General 
Metropolitano (MPGM), aprobada 
en este mandato para dotar toda la 
zona de más espacio público y abrir el 
recinto al vecindario.

El gobierno municipal trabajó el 
nuevo planeamiento con el Club y 
con el vecindario y entidades del 
entorno para que tuviera el máximo 
interés público y consenso posible. 
Desde su aprobación definitiva, en 
mayo del 2018, se ha ido progresando 
con los documentos que se derivan. 
Actualmente, está en trámite la 
reparcelación urbanística de los 
terrenos incluidos en la MPGM. 
Y ahora se ha dado luz verde al 
proyecto de urbanización que incluye 
las intervenciones que se harán en las 
calles y espacios libres.

Concretamente, el ámbito a 
reurbanizar tiene una superficie 
de 111.046,74 m2, y se invertirán 28 
millones de euros, que irán a cargo 
íntegramente del FC Barcelona. El 
conjunto de las actuaciones permitirá 
crear un gran espacio abierto 
alrededor del Estadio, eliminar la 
valla exterior y los desniveles que hay 
ahora y renovar y ampliar las calles 

del entorno para reordenar el acceso 
rodado y peatonal.

Recinto permeable e integrado 
El nuevo recinto se integrará en 
el barrio de la Maternitat i de Sant 
Ramon y será permeable, con nuevos 
espacios privados pero abiertos al uso 
público, sin cierres que mantendrán 
una continuidad con el resto de 
espacios públicos, viales y verdes 
que le rodean y que hacen frente al 
Camp Nou y al actual Palau Blaugrana 
y al Miniestadi. Con este objetivo, 
todo el suelo libre de edificación de 
propiedad privada que da a la calle de 
Arístides Maillol, entre Travessera de 
Les Corts y la calle de Cardenal Reig, 
será de uso público y se urbanizará 
adecuadamente. 

La apertura del recinto liberará un 
conjunto de nuevos espacios de uso 
público que ofrecerán recorridos 
más amables entre travessera de 
Les Corts y la Diagonal, y facilitarán el 
acceso a ejes verdes de la Diagonal y 
los diferentes medios de transporte 
público de la avenida. Así, el proyecto 
prevé ajustar el trazado de la calle 
de Arístides Maillol y ampliar el 
espacio público que la acompaña 
para conectar mejor las instalaciones. 
Asimismo se mejorará la sección de 
la calle de la Maternitat, manteniendo 
el arbolado actual, y se facilitará la 
relación y el recorrido cívico con la 
avenida Joan XXIII y la Diagonal.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el plan de urbanización de las 
calles y zonas verdes del entorno del estadio, para hacer posible el Espai 
Barça y con el que se quiere abrir el recinto a los vecinos

Por otro lado, la sección de la calle de 
Joan XXIII pasará a tener tres carriles 
de vehículos y carril bici. Y también 
se actuará sobre las calles Cardenal 
Reig, Gregorio Marañón, Menéndez 
Pelayo y Travessera de les Corts (sólo 
la acera del lado Camp Nou).

Más carriles bici y espacios verdes
En todas las intervenciones, se 
reordenará y mejorará el acceso 
rodado y peatonal, y las aceras 
perimetrales de las instalaciones 
deportivas aumentarán su anchura. 
Además, se aprovechará para 
implantar la red de carril bici a todos 
estos viales. También crecerá el verde 
en todo el sector, con nuevas zonas 
verdes en la calle Arístides Maillol que 
conectarán los edificios residenciales 
y el Nuevo Palau Blaugrana, y una 
zona verde alrededor de la Masía que 
incorporará la rambla de pinos de 
la avenida Joan XXIII, los límites del 
tanatorio de les Corts y la Universidad 
de Barcelona.

Calendario y próximos pasos
Una vez aprobado inicialmente, ahora 
el proyecto entra en un período de 
exposición pública de un mes para 
que se puedan presentar alegaciones. 
Después, continuará la tramitación de 
cara a su aprobación definitiva en el 
marco de la Comisión de Gobierno.

La previsión es que las primeras 
obras puedan iniciarse a partir de este 
otoño.

Els jardins 
d’Àurea 
Cuadrado 
en obres per 
millores

R. Komunica-Press

El passat dilluns 13 de maig van co-
mençar les actuacions de millora 
dels jardins d’Àurea Cuadrado, al 
barri de la Maternitat i Sant Ramon. 
Una actuació que durarà tres mesos, 
fins a l’agost, dins un projecte que 
engloba millores puntuals a molts 
espais verds de la ciutat.

En aquest sentit s’han projec-
tat actuacions d’obra civil com la 
col·locació d’escullera, la reposició 
de graves i col·locació de malla an-
tigerminació, la instal·lació de bancs, 
papereres i una barana, la millora de 
la xarxa de reg i actuacions de natu-
ralització i jardineria.

Esport, cultura 
i música, a les 
Jornades de 
Gent Gran 
R. Districte de Les Corts

L’envelliment a les Corts és sinònim 
de moviment, esport, salut i activitat, 
per tal de gaudir de la millor quali-
tat de vida. Però també, de partici-
pació de la gent gran de la vida so-
cial del districte. Per això, cada any 
s’organitzen les Jornades de Gent 
Gran de les Corts, una oportunitat 
per visibilitzar i donar valor al treball 
d’envellir com cal, i també al treball 
dels que ajuden a fer-ho possible. 
Unes jornades farcides d’activitats 
diverses, on hi trobareu cinema, 
gimnàstica, música, ball, jocs, con-
ferències i sortides. Del 20 al 31 de 
maig, no us perdeu les activitats que 
ofereix el districte.
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El futbol, 
protagonista 
de la V edició 
de ‘Les Corts 
Escenari Literari’

R. Komunica-Press

Del 30 de maig al 2 de juny, les Corts 
rebrà una golejada de lletres, músi-
ca i futbol. Un any més, i ja per cin-
què consecutiu, Les Corts Escenari 
literari es consolida al districte amb 
gairebé una desena d’activitats que 
giren al voltant de la narrativa i la 
literatura en el món de l’esport i el 
futbol. Un festival organitzat pel Dis-
tricte de les Corts i amb el periodista 
Albert Lladó com a Comissari.

El programa ha estat creat per a tots 
els públics amb la voluntat d’apropar 
la cultura i la literatura a tothom. To-
tes les activitats programades són 
de lliure accés i gratuïtes, i es des-
envolupen en equipaments del dis-
tricte.

Aquest 2019, a més, les activitats gi-
ren entorn al concepte de la litera-
tura i el futbol, en un districte forta-
ment vinculat a aquest esport, amb 
l’antic camp de les Corts i l’actual 
Camp Nou com a un dels gran atrac-
tius turístics, esportius i socials.

Del 5 de juny fins al 15 de juliol, el festival oferirà una trentena de concerts, des 
de clàssics del pop, R&B o jazz, fins a música electrònica, indie o flamenc.

R. Komunica-Press

Mariah Carey, Carla Bruni o The 
Beach Boys, entre les estrelles del 
7è Festival Jardins de Pedralbes

Un any més, i ja en van 7, el Festival  
Jardins de Pedralbes omplirà les nits 
de juny i juliol de grans figures mu-
sicals de nivell internacional, alguns 
d’ells artistes emergents i d’altres 
grans clàssics de l’escena musical na-
cional i internacional. 

El tret de sortida el donarà el pro-
per 5 de juny la francesa Carla Bruni, 
que presentarà el seu darrer treball 
“French touch”. Li seguirà la gala Étoi-
les de la Opéra National de Paris (8 de 
juny) i la diva del R&B Mariah Carey, 
que oferirà el 10 de juny l’únic concert 
a Espanya. 

Més endavant, el 12 de maig, Diesgo El 
Cigala celebrarà amb un concert es-

pecial el 15è aniversari de la publica-
ció del disc “Lágrimas negras”. També 
celebraran aniversari, en aquest cas 
els 20 anys del icònic “Una semana 
en el motor del autobús”, el grup Los 
Planetas, que actuaran acompanyats 
d’orquestra simfònica (14 de juny). 

Durant el mes de juny també passa-
ran pel festival Joan Dausà (13), Zahara 
(15), el conjunt de jazz de Woody Allen 
(18), el grup IZAL (20), els Gipsy Kings 
(21), Giorgio Moroder (22) y Ana Belén 
(26), entre altres propostes.

Ja al mes de juliol, pujaran a l’escenari 
el soul de Joss Stone (3), el quartet 
Il Divo (7), l’antic coolider de Super-
Tramps, Roger Hodgson (9), els co-

neguts Juanes (10) o els mítics The 
Beach Boys (12), entre altres.

Responsabilitat social
El festival col·labora, un any més, amb 
associacions i entitats socials que 
treballen per a la integració i la in-
clusió. Una col·laboració que permet 
a aquestes associacions visibilitzar el 
seu dia a dia. Aquest any, el festival 
comptarà amb membres de la Funda-
ció Privada Centre d’Higiene Mental 
Les Corts, la CEAR Comissió Espan-
yola d’Ajuda al Refugiat i Diomcoop, 
una cooperativa que tenen per objec-
tiu donar resposta a les necessitats 
d’inclusió social, laboral i relacional de 
les persones migrades en situació de 
vulnerabilitat.

D’altra banda, i també com és habi-
tual, el festival col·labora amb el Banc 
dels Aliments, sol·licitant als assistents 
d’un concert concret que portin ali-
ments (oli, llet o conserves) per a re-
collir i així sumar-se a la iniciativa “La 
fam no fa vacances”.
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Veïns i Ajuntament ultimen els 
detalls per la superilla de la 
Bonanova

La superilla del barri de Sant Gerva-
si – la Bonanova és cada vegada més 
aprop de ser una realitat. Des de fa 
gairebé un any, l’Ajuntament de Bar-
celona i les entitats veïnals treballen 
conjuntament per fer realitat aquest 
projecte, que anirà del passeig de 
la Bonanova a la ronda del Mig i del 
carrer de Ganduxer al de Balmes. Ja 
s’ha fet la diagnosi i l’elaboració del 
pla d’acció i s’espera que quan es 
formi un nou govern municipal es co-
menci a redactar el projecte executiu. 
S’estima que les obres, que engloben 
accions tant estructurals com funcio-
nals més menors, comencin el 2020 i 
durin cinc anys.

Impuls veinal
Els veïns, que han estat els impulsors 
de la superilla, volen que el carrer de 
Sant Gervasi de Cassoles torni a ser 
l’eix central del barri, tal com ho era 
antigament. Actualment uneix els 
equipaments, els comerços i també 
els transports del barri. Per això la 
primera de les accions de la superilla 
serà la reurbanització d’aquesta via 
entre el passeig de la Bonanova i la 
ronda del General Mitre per donar-
li prioritat al vianant: es vol restringir 
als vehicles dels veïns, eixamplar-ne 
les voreres i posar-hi zones verdes, 
accions que també contribueixen a 
reduir els nivells de contaminació.

Voreres estretes i carrers drecera
Segons el diagnòstic de l’Ajunta-
ment, els carrers del centre del ba-
rri tenen voreres que no són acces-
sibles i que tenen sobreocupació 
de motos. També s’ha conclòs que 
molts vehicles que es dirigeixen als 
centres educatius i de salut utilitzen 
els carrers de Sant Gervasi de Casso-
les i Teodora Lamadrid per travessar 
el barri. També s’ha diagnosticat que 
és difícil arribar a les escoles del nord 
del barri amb transport públic.

Reurbanitzacions i canvis de sentit
Es preveu reurbanitzar set trams de 
carrers del centre de la Bonanova, 
canviar sentits de circulació, prohibir 
girs i crear passos de vianants. Tam-
bé es vol ampliar la xarxa ortogonal 
d’autobusos perquè arribi a les esco-
les del nord del barri i que es dugui a 
terme la construcció del tram central 
de l’L9.

El futbol, 
protagonista 
de la V edició 
de ‘Les Corts 
Escenari Literari’

R. Komunica-Press

Del 30 de maig al 2 de juny, les Corts 
rebrà una golejada de lletres, músi-
ca i futbol. Un any més, i ja per cin-
què consecutiu, Les Corts Escenari 
literari es consolida al districte amb 
gairebé una desena d’activitats que 
giren al voltant de la narrativa i la 
literatura en el món de l’esport i el 
futbol. Un festival organitzat pel Dis-
tricte de les Corts i amb el periodista 
Albert Lladó com a Comissari.

El programa ha estat creat per a tots 
els públics amb la voluntat d’apropar 
la cultura i la literatura a tothom. To-
tes les activitats programades són 
de lliure accés i gratuïtes, i es des-
envolupen en equipaments del dis-
tricte.

Aquest 2019, a més, les activitats gi-
ren entorn al concepte de la litera-
tura i el futbol, en un districte forta-
ment vinculat a aquest esport, amb 
l’antic camp de les Corts i l’actual 
Camp Nou com a un dels gran atrac-
tius turístics, esportius i socials.

Ja s’ha fet la diagnosi i l’elaboració del pla d’acció i s’espera que quan es 
formi un nou govern municipal es comenci a redactar el projecte executiu
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Intercanvi d’experiències entre alumnes del 
districte a la dinovena Festa dels Sentits

R. Komunica-Press

Uns 250 alumnes procedents de 8 es-
coles d’educació especial i de les es-
coles Orlandai, Poeta Foix i Nabí, van 

compartir a finals del mes d’abril la 
Festa dels Sentits, als Jardins de Vil·la 
Cecília. Va ser una nova ocasió per 

afavorir l’intercanvi d’experiències i 
l’enriquiment mutu entre l’alumnat 
de les escoles d’educació especial i 
el de les escoles ordinàries que van 
col·laborar amb els tallers i activitats 
de la jornada. També  va ser una nova 
oportunitat per als infants amb dis-
capacitats per experimentar i gaudir, 
un any més, de les sensacions que 
aporten els sentits de la vista, l’oïda, 
l’olfacte, el gust i el tacte, que mal-
grat la discapacitat, es poden enriquir 
i desenvolupar.

La jornada es va iniciar a les 10.30 h 
amb una programació variada i pen-
sada per gaudir i conèixer el propi cos 
a l’aire lliure. Els alumnes van partici-
par a sis tallers dedicats als diferents 
sentits, també van gaudir d’un conte 
inclusiu adaptat, i fins i tot d’un taller 
de gossos organitzat pel Centre de 

Alumnes d’escoles ordinaries i d’educació especial del districte van ser els principals protagonistes 
d’aquesta festa que, des de fa dinou anys, celebra el gran valor de la vista, l’oïda, l’olfacte, el gust i el 
tacte per millorar la vida quotidiana

Teràpies Assistides amb cans, CTAC. 
Enguany, i com a novetat, s’ha comp-
tat amb el suport en el disseny dels 
diferents tallers per part d’estudiants 
de la Menció d’Atenció de la Diversitat 
Blanquerna i l’alumnat de 6è de les 
escoles Orlandai i Poeta Foix, tallers 
que han estat supervisats pels pro-
fessionals de les escoles d’educació 
especial.
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DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

DISTRICTE LES CORTS

Espectacle infantil. 
“Una poma, un pomer”

Societat Coral l’Espiga
Preu: 4€ nens / 6€ adults

26-05-2019

26 Concert. Pablo Lopez
31-1

Teatre. “Hotel tancat”
cia. Teatre Provisional

C.C. Tomasa Cuevas
Gratuït

31-05-2019

31

Concert Jazz. 
The Mellow Sound

C.C. Pere Pruna
Gratuït

24-05-2019

24 Festa solidària 
“Un dia de nassos”

1-2
Teatre jove. “La 
comèdia de l’olla”

7

11:30 h

Reial Club de Polo
Preu: des de 40€

31-05 i 01-06-2019

21:30 h 20:00 h

20:30 h

Parc d’Atraccions Tibidabo
Preu: des de 5,95€

01 i 02-06-2019

Tot el día

Centre Cívic Casa Orlandai
Gartuït

07-06-2019

20:00 h

Concert. Carla Bruni

Jardins del Palau de 
Pedralbes
Preu: desde 48€

05-06-2019

05

22:00 h

Concert benèfic.
“Stay Strong”

5

Luz de Gas
Preu: 10€

05-06-2019

21:00 h
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¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 20 años?

Hace treinta y dos años me escri-
bí a mí mismo. Es algo que que he 
hecho dos veces en mi vida. La pri-
mera de esas cartas me la remití el 
10 de mayo de 1987 y en su exterior 
ponía “no abrirse antes del 11 de 
mayo de 2017”. La verdad es que es-
tuve tentado abrirla durante mucho 
tiempo, pero a medida que pasaban 
los años, tomó más sentido esperar 
y no hacerlo. Os recomiendo el ejer-
cicio. Lento pero intenso. Así empie-
za la conferencia que he paseado 
por muchos países durante los últi-
mos tiempos.

Lo que sucedió al abrirla fue algo 
extraordinario. Lo importante no era 
si acerté o no en las previsiones de 
lo que la vida me depararía, sino que 
aquel que decía firmar, un tal ‘Marc 
Vidal de 1987’, no tenía mucho que 
ver conmigo en las formas, pero era 
completamente idéntico en el fon-
do al ‘Marc Vidal de hoy en día’. Al 
más puro estilo de un guión de Isa-
bel Coixet, ‘era yo, pero sin mí’.

Ese ‘yo’ era un joven lleno de ener-
gía y proyectos, con un lenguaje 
distinto, con errores en la escritura 
que ahora me horroriza ver en algu-

nos jóvenes, con fábulas y sueños 
inverosímiles. Era un tipo que creía 
saber lo que la vida me depararía. 
No voy a transcribir lo que dijo mi 
‘yo’ que aun no era mayor de edad 
a mi ‘yo’ en la parte final de sus 
cuarenta y tantos. Ahora bien, si es 
interesante analizar aspectos que 
tenían que ver con el mundo tecno-
lógico que imaginaba y compararlo 
con el que ha acabado siendo. 

En 1987 imaginé un mundo con co-
ches voladores, viajes cotidianos a 
Marte y una especie de videollama-
das que exigirían una infraestructu-
ra importante. No pude, ni por aso-
mo, imaginar Internet ni tampoco el 
uso actual de los teléfonos móviles. 
Explico algo acerca de un modo de 
comunicar sin cables y desde cual-
quier lugar, pero una tecnología 
que yo desconocía por aquel en-
tonces, la red digital, iba a crear un 
mundo del que todo deriva actual-
mente. No pude imaginar ninguna 
disrupción en ningún ámbito por-
que la falta de conocimiento sobre 
lo digital lo impedía. Esa es la idea 
central a tener en cuenta cuándo 
nos piden imaginar el futuro: no co-
nocer el avance tecnológico que lo 

va a cambiar todo. Lo habitual es 
que imaginemos la evolución de la 
tecnología existente. Por eso era 
imposible imaginar Facebook, pero 
si las videollamadas. 

Y cuando me disponía a escribir una 
nueva carta ‘al futuro’ me llaman de 
Canal Historia proponiéndome que 
participe en la experiencia ofrecida 
por la Caja de las Letras, del Insti-
tuto Cervantes y que consiste en 
que una serie de personas dejen un 
‘legado’ secreto en el Instituto Cer-
vantes y que será abierto pública-
mente dentro de 20 años. El legado 
debería responder a ‘¿Cómo ve el 
mundo dentro de 20 años?’. En mi 
caso esta vez no ha sido un escri-
to, sino un video. No tengo claro en 
que formato o dispositivo ser verá. 
Siento curiosidad por eso. 

Entre los que hemos enviado este 
legado para que se guarde en una 
caja fuerte hasta marzo de 2039 es-
tán personalidades como Antonio 
Garrigues Walker, Manuel Campo 
Vidal, Maria Teresa Fernández de la 
Vega, Fernando Mestú o Juan Esla-
va. Entre los que ya han participado 
en este desafío intelectual están 
Antoni Tàpies que en 2022 sabre-
mos que imaginó en 2007, Luis Gar-
cía Berlanga que en 2021 veremos 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

que pensó en 2008, Juan Marsé que 
el 21 de abril de 2009 escribió algo 
que será abierto en 2029 o Nuria 
Espert entre otros que 17 de mayo 
de 2011 dejó algo que se conocerá 
el 11 de junio de 2035, día en que 
se cumplirán cien años de su naci-
miento. Figuras como Gabriel Gar-
cía Márquez, Juan Goytisolo, Jorge 
Edwards, Eduardo Mendoza o John 
Elliott también han participado. 

En mi video legado, lo primero que 
me pregunto es si dentro de vein-
te años estaré vivo. Es algo que no 
me pregunté cuando hice algo pa-
recido hace tres décadas. Curioso. 
En este caso, no obstante, hablo 
de lo que me apasiona y de lo que 
vivo hoy, no sé si en el futuro. Ha-
blo de cómo me imagino nuestra 
relación entre humanos y máquinas 
inteligentes, cómo se estructurará 
nuestra economía dependiente y 
envejecida, como resolveremos la 
eficiencia energética, como nos di-
vertiremos o como será, por ejem-
plo, la televisión del futuro. En ese 
video imagino una nueva profesión 
que me atrevo a pronosticar que 
será ‘la profesión mayoritaria en el 
mundo’. No lo voy a desvelar, para 
saber saberlo habrá que esperar a 
que abran ese legado en marzo de 
2039.

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante internacional 
experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, Merck, Microsoft, IBM, 
Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, ‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ 
y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor 
blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por Forbes Magazine como uno de los 10 
libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha sido Director del postgrado en Estrategia Digital 
en Redes para la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.

@marcvidal
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R. Aj. Barcelona

En marcha una aplicación gratuita 
para detectar dónde se producen 
las agresiones y los acosos sexistas

Gracias a la inmediatez de la aplica-
ción BCN Antimachista, se podrá ob-
tener información real y no especu-
lativa sobre dónde tienen lugar las 
agresiones, las franjas horarias, las 
condiciones y otros aspectos demo-
gráficos.

Con los datos recopilados se podrá 
dibujar un mapa de los diferentes ti-
pos de acoso, se dispondrá de más 
información sobre las posibles con-
secuencias emocionales para las 
personas afectadas y se planifica-
rán cambios en el espacio público y 
en las políticas públicas para luchar 
contra esta expresión de violencia 
machista.

Además, la aplicación cuenta con 
la opción de llamar directamente al 
112 en los casos en que la usuaria lo 
considere necesario. Pero hay que 
destacar que la aplicación no sirve 
para poner denuncias, sino que se 
trata de una herramienta que per-
mitirá a la ciudadanía interaccionar 
para dar a conocer qué sucede en el 
espacio público de la ciudad en re-
lación con el acoso y las agresiones 
sexistas y sexuales. El objetivo final 
es poder, entre todas, trabajar para 
tener mejores intervenciones, más 
prevención y más sensibilización y 
lograr más empoderamiento de las 
mujeres.

Los puños alzados que acompañan 
al lema de la aplicación, “Juntas 
somos más fuertes”, surgen de la 
iniciativa “For All Womenkind”, una 
campaña internacional impulsada 
por la entidad feminista Fempower-
ment que se lanzó en el 2016 para 
reivindicar los derechos de las muje-
res. La imagen, diseñada por la artis-
ta Deva Pardue, es un llamamiento 
a la unión de las mujeres de todo el 
mundo.

Datos sobre violencia machista
Los últimos datos conocidos en la 
ciudad de Barcelona sobre violen-
cia machista en el ámbito social y 
familiar por parte de personas que 
no son la pareja, que engloba los 
acosos y agresiones sexuales per-
petrados por personas conocidas, 
desconocidas y familiares (que no 
sean la pareja o expareja ni nadie del 
ámbito laboral), indican que durante 
el año 2016 un 13,9 % de las mujeres 
residentes en Barcelona han sufrido 
acoso o agresiones sexuales. Si se 
excluyen los comentarios, gestos 
sexuales y exhibicionismo, la cifra se 
sitúa en el 6,8 % de las mujeres.

‘La Nit dels 
Museus’ atreu a 
170.000 visitants

R. Komunica-Press

Un total de 168.171 persones han par-
ticipat a La Nit dels Museus a Barce-
lona, celebrada el 17 de maig  entre 
les 19 hores i la 1 de la matinada. Tot 
i la pluja intermitent durant la vet-
llada, els 84 espais que han format 
part d’aquesta iniciativa han tingut 
una bona acollida de públic. A més, 
com que aquest any ha coincidit el 
Dia internacional dels Museus amb 
la celebració de La Nit dels Museus , 
els equipaments han estat oberts de 
forma gratuïta durant tot el dia, i això 
ha fet que més persones hagin pogut 
gaudir dels espais metropolitans du-
rant tota la jornada.

Durant el vespre, els equipaments 
més visitats han estat el Recinte Mo-
dernista de Sant Pau, amb 13.675vi-
sitants; el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA), amb 10.958; 
el conjunt d’equipaments delMU-
HBA, que han rebut 10.854 visites; 
el Museu Europeu d’Art Modern 
(MEAM) amb 7.282; el Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona 
(CCCB), que ha rebut 7.063 visitants; 
el Cosmocaixa, amb 6.485, i elMuseu 
d’Arqueologia de Catalunya que ha 
comptat amb 6.069 visitants.

Ya puede descargarse gratuitamente la aplicación de móvil BCN Antimachista
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“Creo que las mujeres hacen la política más 
cercana y eficaz”

Raquel Sánchez- Alcaldesa de Gavà

Raquel Sánchez es desde 2014 alcaldesa de Gavà, municipio que la vio nacer hace 43 años. Ejerció de abogada unos 
años en un despacho barcelonés antes de meterse de lleno en el mundo de la política, dedicación que admite que 
desgasta por la enorme dedicació que requiere, pero que sin duda, vale la pena.

1- Tu eres licenciada en derecho 
verdad, ¿en qué momento decidiste 
dedicarte a la política?
Siempre tuve inquietudes políticas. 
Por convicción y por el ejemplo de 
mi padre, sindicalista comprometido. 
Y porque trabajar por la justicia era y 
es para mí una de las posibilidades 
que ofrece la política. Hace más de 
una década que entré a militar en el 
Partit dels Socialistes y ahí encontré el 
espacio coherente con mis ideas.

2- ¿Qué crees que es lo peor y lo 
mejor de vivir la política en primera 
línea?
En los últimos tiempos, lo peor es el 
desprestigio de una actividad que la 
inmensa mayoría ejerce con enorme 
dedicación y honestidad. Por eso 
entiendo la política como un ejercicio 
permanente de transparencia y 

diálogo, esa es la buena política.  
También desgasta el tiempo y la 
tensión que comporta, que resta a los 
tuyos y a tu espacio personal. Pero vale 
la pena, y eso es justamente lo mejor: 
ver que tu tarea, y la de tu equipo, 
beneficia a tus vecinos y vecinas.

3- ¿Cómo ves la participación de la 
mujer en la vida política? 
Imprescindible pero todavía 
insuficiente. La política y la sociedad 
saldrán ganando cuanto más se 
feminicen y cuantas más mujeres 
ocupen puestos de responsabilidad. 
Creo que las mujeres hacen la 
política más cercana y más eficaz, 
más sensible y más flexible, pero lo 
que debería estar claro es que no 
se puede hacer buena política sin 
contar de verdad con la mitad de la 
población.

4- Todos necesitamos desco-
nectar, hacer cosas que nos relajen 
de la vida profesional, aunque en tu 
caso seguro que no tienes demasiado 
tiempo libre, ¿qué te gusta hacer en 
ese tiempo libre?
Deporte y música, cine y lectura. Y 
estar con mi familia. La verdad es que 
no necesito demasiado para valorar 
las cosas más importantes.

5- ¿Alguna vez te has imaginado 
sin ser alcaldesa de Gavà? ¿Cómo 
te imaginas tu vida? ¿A qué te 
dedicarías? 
No me cuesta mucho imaginarlo 
porque siempre he entendido 
la actividad política como una 
dedicación temporal, de manera 
que cuando la deje creo que podré 
volver a mi profesión de abogada. No 
será fácil porque la política absorbe 

mucho, pero como decía, política 
y justicia tienen muchos puntos en 
común.

Raquel Sánchez. Alcaldesa de Gavà






