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Catalunya és la Comunitat Autò-
noma que més turistes estrangers
rep. Així ho ratifiquen les dades
del balanç turístic de l’any 2013.
I és que un de cada quatre visi-
tants estrangers que arriben a
Espanya tria Catalunya com a
destí de vacances.

Enguany, 15,59 milions de
turistes han passat per terres ca-
talanes, un vuit per cent més que
l’any anterior i la millor xifra d’a-
rribades internacionals mai re-
gistrada, segons el baròmetre de
l’Organització Mundial del Tu-
risme (OMT).

El conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, valora positi-
vament les dades i remarca que el

turisme estranger ha crescut “per-
què s’ha incrementat el màrque-
ting destinat a buscar turistes
amb més poder adquisitiu”. En
conseqüència, la despesa dels vi-
sitants ha augmentat a un ritme
major que el del nombre d’arri-
bades i supera els 14.000 milions
d’euros, un 14,2 per cent més
que l’any 2012. 

En declaracions a Línia Ei-
xample, el director de l’Agència
 Catalana de Turisme, Xavier
 Espasa, assegura que s’ha elabo-
rat un pla de màrqueting per als
anys 2013-2015, on els objectius
són “augmentar en un 15 per
cent els ingressos turístics, la
desestacionalització, la despesa
turística i el poder de marca”. Per
aconseguir-ho, Espasa afirma
que “s’ha de passar de la promo-
ció turística offline a la online,
aconseguir fidelitzar els visitants,

orientar-se més cap a la dema-
nada que cap a l’oferta i construir
una plataforma online on els vi-
sitants puguin compartir les se-
ves experiències”.

AVANTATGE O INCONVENIENT?
Tot i que a Catalunya el sector de
la indústria té molt de pes, el tu-
risme comença a agafar força i ja
suposa el 12 per cent del PIB.

Per a Xavier Espasa, el crei-
xement del sector turístic a Cata-
lunya té avantatges i inconve-
nients. “L’augment del turisme ge-
nera riquesa i llocs de treball i, a
més, tenim una molt bona ofer-
ta complementària per a tot tipus
de visitants, però no tot són be-
neficis”, explica. “Per això s’ha de
vigilar que sigui un turisme sos-
tenible, que aporti valor i que no
ens costi diners. En definitiva, vo-
lem turisme de qualitat”, conclou. 

Líders en turisme estranger
» Xavier Espasa assegura que s’ha iniciat un pla de màrqueting per aconseguir turisme de qualitat
» Barcelona desplega els Plans de Turisme de Districte per potenciar “tots els secrets de la ciutat”

REDACCIÓ4L’Ajuntament ha
posat en marxa els Plans de Tu-
risme de Districte com a eina de
desconcentració territorial de
l’activitat turística a Barcelona,
per tal d’ordenar i obtenir una mi-
llor distribució dels seus efectes
en el conjunt del territori i afa-
vorir-ne una millor gestió. Es
tracta d’un nou mapa turístic de
la capital catalana que posa en va-
lor la identitat de cada barri i dis-
tricte i en destaca tots els seus
atractius, de manera que els tu-
ristes descobreixin els “secrets
més ben guardats de la ciutat”.

L’Eixample concentra alguns
dels grans atractius de Barcelo-

na, com són la Sagrada Família,
la Pedrera, i tot el conjunt d’obres
modernistes. El Districte, però, té
el repte de potenciar altres zones
i altres tipus d’atractius, per di-
versificar l’oferta que ofereix als
visitants.

Des del Pla de Turisme de
l’Eixample s’aposta, a banda del
patrimoni arquitectònic, per po-
tenciar la cultura i aquells equi-
paments amb programació ha-
bitual, intentant fomentar els ei-
xos del Paral·lel i les Glòries.
També, per realçar el comerç i la
gastronomia, amb les remodela-
cions dels mercats de Sant An-
toni, del Ninot i dels Encants. 

Desconcentració territorial
de l’activitat turística

Durant el 2013, un total de 15,59 milions de turistes han passat per terres catalanes. Foto: Pierrot Heritier

Pamela Martínez
EIXAMPLE
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En les darreres setmanes s’han
posat en marxa diferents obres a
la ciutat que formen part del Pla
de Millora Integral de l’espai pú-
blic de Barcelona (PMI). Con-
cretament es tracta de diverses
actuacions als districtes de l’Ei-
xample, Sants-Montjuïc, Sant
Martí, Nou Barris, Horta-Gui-
nardó, Les Corts i Sarrià-Sant
Gervasi.

El Pla de Millora Integral de
l’espai públic de Barcelona con-
templa actuacions fins al 2015 de
renovació integral a 65 carrers i
13 parcs. Hi ha previstes obres per
a tots els districtes que suposaran
una inversió total de prop de
45,57 milions d’euros. D’aquests,
poc més de 40 milions d’euros es
destinaran a actuacions integrals
i els altres cinc serviran per fer
obres en espais verds.

Aquest pla està pensat per mi-
llorar l’accessibilitat, la il·lumi-
nació, el paisatge urbà, i el man-
teniment dels barris per aconse-
guir una regeneració urbana. A
més es treballa amb materials efi-
cients per incentivar l’estalvi

energètic. En total, el Pla de Mi-
llora Integral preveu la plantació
de 597 arbres, la renovació de
56.000 metres quadrats de vo-
reres i l’asfaltatge de 79.000 me-
tres quadrats.

REFORMA TOTAL DE BALMES
La setmana passada van comen-
çar al carrer Balmes, en el tram
comprès entre el carrer Aragó i

Gran Via, els treballs de remode-
lació. Es tracta del segon tram d’a-
questa via que es renova, després
dels treballs iniciats anteriorment
entre la Diagonal i Plaça Molina,
amb la intenció de reformar to-
talment una via que aglutina part
important del trànsit i l’activitat
econòmica de l’Eixample.

Les obres consisteixen en un
eixamplament de les voreres,
que passaran dels 2,5 metres ac-
tuals,  als 4,6. Això provocarà una
reducció de cinc a quatre carrils:
tres per al trànsit de vehicles i un
reservat per al transport públic
(busos i taxis). Segons Gerard Ar-
danuy, regidor del Districte, “el
carrer Balmes és una via amb un
alt ús veïnal” i amb aquest pro-
jecte s’aconseguirà fer “d'aquest
carrer un espai més amable i
posar-lo al dia”.

Les obres, que es faran per fa-
ses i que provocaran restriccions
de trànsit, s’acabaran a finals
d’aquest any i tenen un cost total
d’ 1,9 milions d’euros.

Carrers pensats per als vianants
» Comencen diverses obres al districte en el marc del Pla de Millora Integral de l’espai públic
» La reforma del carrer Balmes entre Gran Via i Aragó és la primera gran obra a l’Eixample

REDACCIÓ4L’Ajuntament ha
iniciat les obres de remodelació
de l’antic edifici de l’ONCE, al ca-
rrer Calàbria 66-78. Aquestes
obres, que permetran la creació
d’un nou conjunt d’equipaments,
provocaran algunes restriccions
de trànsit i afectacions en les vo-
reres a partir d’avui mateix.

El carril de circulació de la
banda Besòs del carrer Calàbria
quedarà tancat, i també la zona
d’aparcament. També quedarà
inutilitzada la vorera i la parada
del bus 41 es trasllada provisio-
nalment a la parada del bus 31
que està a l’Avinguda Mistral
amb el carrer Tamarit.

Les obres consisteixen en l’a-
lliberament de pes de l’estructu-
ra de l’edifici. En concret, aques-
tes obres que ara es duen a ter-
me inclouen el desmuntatge de

façanes i enderrocs de parts de
l’edifici no recuperables. Aquests
treballs, amb un pressupost de
370.000 euros i que duraran
fins a principis del mes de maig,
són les actuacions prèvies per a
la rehabilitació i adequació pos-
terior de l’edifici. 

Una reforma que permetrà
tenir una superfície de més de
8.300 metres quadrats útils al
districte de l’Eixample i que es
destinarà a equipaments de ba-
rri i per als veïns. L’edifici, que
tindrà vuit pisos, acollirà, entre
altres, espais per als veïns del ba-
rri de Sant Antoni, espais edu-
catius per a adults i per al foment
de la llengua, i també diferents
empreses i serveis municipals. La
rehabilitació estarà enllestida a
mitjans de 2015 i tindrà un cost
de gairebé 12 milions d’euros.

Nous equipaments de barri

Les obres al lateral del Passeig de Gràcia i a la Pedrera (a dalt). La remodelació de carrer de Balmes entre Aragó i Gran Via (a baix i a la dreta). Fotos: Línia Eixample

L’Eixample es 
renova amb el Pla 
de Millora Integral

Redacció
EIXAMPLE

Urbanització | Continua la remodelació de Passeig de Gràcia
Les obres de remodelació del Passeig de Gràcia segueixen en marxa. Aquesta actuació,

que preveu l’eliminació dels carrils laterals i una ampliació de les voreres, coincideix
amb les obres de rehabilitació de La Pedrera. La neteja i els treballs a la façana, 

fan que aquests dies l’edifici de Gaudí estigui tapat per una lona publicitària 
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@oriolllado: Té valor el que fa @jordievole
amb el #procés català: equilibri, intel·ligèn-
cia, valentia. Esforç únic davant de l’audièn-
cia espanyola. #masygonzález.

@marinageli: 4 de febrer, Dia Mundial de
la lluita contra el càncer. Cal liderar la pre-
venció, la detecció precoç, l’accés al trac-
tament i la recerca.

@ramirp: El TSJC i el TC són equivalents
actuals als canons borbònics que enderro-
caven els baluards. Obren el camí per as-
saltar la nostra llengua.

Els governants del PP i la seva
factoria ideològica FAES no fan
res més que fer circular docu-
ments en què volen demostrar
que no existeix el dret d’autode-
terminació, perquè no es troba a
la Constitució espanyola de
1978. Com que per a ells la defi-
nició de conceptes relacionats
amb Espanya són dogmes in-
amovibles, pensen que Espanya
és una unitat de destí dins l’uni-
vers, que és indissoluble, in-
amovible, incanviable, immodi-
ficable... Per tant, no els cap dins
del cap que l’Estat espanyol pu-
gui ser un conjunt de pobles i
que, en qualsevol moment, al-
gun d’aquests pobles, del qual
s’apoderaren, després d’elimi-
nar-li els furs ara fa tres-cents
anys, pot elegir emancipar-se o
determinar-se lliurement, el que
es diu en altres paraules, auto-
determinar-se.

Molts governants espanyols
són tan antidemòcrates que no
poden consentir que cada po-
ble elegeixi el seu futur, que les
persones que el formen tinguin
dret a decidir. Prediquen una
vegada i una altra que la Llei no
ho permet, que les lleis espa-
nyoles ho prohibeixen. Com si
les lleis estiguessin per damunt
dels pobles. Són les lleis les que
estan al servei del poble i no el
poble al servei de les lleis. No vo-
len saber que quan existeix una
contradicció entre la legalitat
constitucional d’un estat i la vo-
luntat democràtica d’un poble,
preval aquesta. I que quan es pre-
tén i es vol que les lleis determinin
la voluntat dels ciutadans, i no a
l’inrevés, és que ens trobem en
una dictadura i no pas en una
democràcia.

4La FAES
Per Joan Lladonet

Si l’Estat espanyol és democràtic,
ha de complir amb els tractats i
pactes que ha signat en l’àmbit
mundial. A la Carta de l’Orga-
nització de les Nacions Unides
(ONU) hi ocupa un lloc privile-
giat el dret a l’autodeterminació.
Igualment en els dos pactes in-
ternacionals de Drets Humans
de 1966 (Pacte Internacional de
Drets Econòmics, Socials i Cul-
turals i el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics). 

També s’hi han dedicat
nombroses declaracions i reso-
lucions de les Nacions Unides.
Al principi de la Carta s’hi enun-
cien els propòsits i es marca un
dels principals objectius: fo-
mentar entre les nacions rela-
cions d’amistat basades en el
respecte al principi de la igualtat
de drets i en el de la lliure deter-
minació dels pobles. També a
l’article 55, la Carta recorda
aquest objectiu, quan afirma que
l’ONU promourà el desenvolu-
pament econòmic i social, la co-
operació internacional i el res-
pecte universal dels drets
humans, amb el propòsit de
crear les condicions d’estabilitat
i benestar necessàries per a les
relacions pacífiques i amistoses
entre les nacions, basades en el
respecte al principi de la igualtat
de drets i al de l’autodetermina-
ció dels pobles.

L’article 1.1 dels dos pactes
citats coincideix en la seva re-
dacció i diu el següent: “Tots els
pobles tenen el dret a la lliure
determinació. A partir d’aquest
dret estableixen lliurement la
seva condició política i proveei-
xen igualment el seu desenvo-
lupament econòmic, social i
cultural

És veritat que el dret d’au-
todeterminació es refereix prin-
cipalment a territoris colonit-
zats, però també parla de
nacions o pobles que tenen el
seu territori en un Estat deter-
minat que discrimina els seus
habitants per raó de llengua,
d’impostos, de cultura, o per
qualsevol altre valor universal.
També és possible que tracti
aquest poble com si fos una co-
lònia. En aquest cas, aquests
pobles, sempre que visquin en
un estat democràtic, tindran
dret a decidir el seu futur.

Per tant, aquesta és la qües-
tió: si l’Estat espanyol és demo-
cràtic, qualsevol dels pobles que
el formen podrà exercir el seu
dret a l’autodeterminació, cas
dels catalans que volen exercir
el seu dret a decidir, el 9 de no-
vembre de 2014. Si l’Estat els ho
impedís, quedaria clar que es
viu en una dictadura, i aquesta
situació hauria de ser coneguda
per la UE i per l’ONU.

#SomEscola#EllsSíQueParlen

Entre capítol i capítol de la
lenta i amarga dissolució del
PSC, i hores abans que arribés
la “jefa” des d’Andalusia, re-
bíem amb ràbia la nova punya-
lada al català: el TSJC ha fixat
per primera vegada un percen-
tatge, el 25%, de dedicació al
castellà, per solucionar les re-
clamacions de les cinc famílies
que han demanat l’escolaritza-
ció en castellà. Això vol dir que
el funcionament del sistema
educatiu català es veurà perver-
tit en aquells casos concrets en
què hi hagi una persona sol·li-
citant, i això s’haurà d’aplicar a
tot el curs.

El projecte d’anihilació de
la llengua catalana segueix el
seu camí a través dels jutjats.
Aquesta és l’única manera que
té l’Estat espanyol per supri-
mir-la i imposar el castellà –el
mal anomenat espanyol–, a
banda de la via totalitarista,
que avui resta latent però
aparcada. La idea és que el ca-
talà sigui relegat a l’ús estricta-
ment domèstic, sense haver de
recórrer a la força –la via tota-
litària–. És el model que s’ha
començat a aplicar a les ba-
lears, seguint l’exemple del
País Valencià, on la presència
de la nostra llengua a les aules
és pràcticament testimonial.
Desactivar el català és desacti-
var Catalunya i, per tant, des-
activar la cultura catalana i
l’independentisme. En conclu-

sió, l’assimilació definitiva i
desitjada del Principat de Ca-
talunya a la Corona de Caste-
lla. Convertir el nostre model
d’immersió lingüística en un
de línies, com al País Valencià,
serà el preu que la nostra llen-
gua haurà de pagar si els cata-
lans no som capaços de dotar-
nos d’un Estat propi que reguli
allò que fa referència a Catalu-
nya, com en un país normal
qualsevol.

No ens hem de deixar tre-
pitjar, i menys quan veus in-
ternacionals molt rellevants
parlen clar en relació al procés
sobiranista català. Un dels as-
sessors del president Obama,
Ben Rhodes, arribava a certes
conclusions optimistes sobre
el silenci de les institucions in-
ternacionals vers el cas català,
malgrat les visites de Rajoy i
els seus ambaixadors. Rhodes,
conseller de Seguretat Nacio-
nal adjunt de Comunicacions
Estratègiques i Redacció de
Discursos de la Casa Blanca,
deia: “de vegades l'autonomia
funciona, de vegades els pobles
esdevenen independents, de
vegades hi ha unions. Crec que
en termes generals donem su-
port a que hi hagi un procés de
revisió d'aquests temes a cada
país, però al final cada país i
cada grup de població prendrà
les seves decisions”. El món es-
pera Catalunya. En silenci, és
cert, però l’espera.

Per Oriol Jordan

4El món espera Catalunya 4És democràtic?
Per Alexandre Socies

#EtVencerem
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Prioritat per als vianants, més es-
pais verds i el foment del trans-
port públic. Aquests són alguns
dels trets característics de Ca-
nòpia Urbana, el projecte guan-
yador de la remodelació de la
plaça de les Glòries. L’anunci el
va fer l’alcalde Xavier Trias, en
l’acte de resolució del concurs en
el qual s’hi havien presentat 10
projectes.

El projecte Canòpia Urbana,
obra de la UTE Agence Ter &
Ana Coello de Llobet, ha estat
proclamat guanyador per una-
nimitat del jurat, presidit per l’ar-
quitecte, urbanista i exalcalde de
Curitiba, Jaime Lerner. L’alcal-
de Trias va considerar “extraor-
dinària” la proposta vencedora,
i va destacar que amb la reforma
de les Glòries es compleix “un

petit somni” en relació amb el fet
que “l’anella viària ha deixat de
tenir sentit” i que aquest “és un
triomf dels veïns i de la ciutat”.

Segons el jurat, el projecte
guanyador aposta per potenciar
l’ecologia i els espais verds, i
reintroduir la natura a la ciutat.
El transport públic es concen-
trarà a la zona sud de la plaça, i
la Diagonal es projectarà sobre el
parc central, i serà només tran-
sitada per vianants i bicicletes. El

projecte guanyador podria co-
mençar a fer-se realitat el 2015
i estar enllestit el 2018. 

Mentrestant, segueixen els
treballs per preparar el terreny.
Una de les últimes actuacions és
trasplantar les alzines del bos-
quet del centre de la plaça. De
moment es plantaran en un em-
plaçament provisional, en un
viver prop de la Diagonal, i des-
prés es replantaran a la nova pla-
ça de les Glòries. 

Una imatge del projecte guanyador. Foto: Ajuntament

La plaça de les Glòries ja 
coneix la seva nova imatge

» El projecte guanyador aposta pels espais verds i per a vianants
» Podria començar a fer-se realitat el 2015 i estar enllestit el 2018

Un centre de l’Eixample haurà
d’educar més hores en castellà
ENSENYAMENT4La sentència
del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) que
obliga a fer el 25% de les classes
en castellà, en cas que un alum-
ne ho demani, ha afectat de ple
uns quants veïns de l’Eixample.
L’escola Mare de Déu del Roser
és un dels cinc centres educatius
afectats per aquesta mesura,
que ha aixecat polèmica i ha re-
vifat el debat al voltant de la im-
mersió lingüística.

El Govern ha presentat un
recurs contra la interlocutòria
del TSJC, ja que considera que
vulnera la Constitució i les com-
petències del Tribunal Suprem

i del Constitucional que han
determinat en diverses ocasions
que “és la Generalitat l’orga-
nisme competent per determi-
nar l’ús de les llengües a l’en-
senyament”. El recurs s’ha pre-
sentat després que la conselle-
ra d’Ensenyament, Irene Rigau,
es reunís amb els cinc directors
dels centres als quals interpel·la
directament la sentència.

La societat civil també s’ha
mobilitzat pel que considera un
atac més al català, i la platafor-
ma Somescola.cat va convocar
ahir una concentració davant del
TSJC sota el lema Per un país de
tots, l’escola en català.

CULTURA4La cançó d’autor i les
reivindicacions. Aquests són els
dos motors que impulsaran el
BarnaSants d’aquest any, el qual
arriba a la 19 edició. El festival,
que s’allargarà fins al 14 d’abril,
portarà diversos concerts al dis-
tricte, amb l’Auditori com a sala
principal.

Sota el lema La pàtria és el
poble, el BarnaSants d’aquest
any “crida a l’inconformisme” i
ajunta un centenar de cantants
i grups “que donen protagonis-

me a la paraula, al poble i als
drets socials”, tal com expli-
quen des de l’organització. El
primer a alçar la veu va ser Dani
Flaco, que va emplenar l’Audi-
tori de Barcelona en dos concerts
consecutius de presentació del
seu nou disc i que va obligar a
fer-ne un tercer, el passat dijous.

Per l’Eixample, a banda de
Flaco, hi passaran diversos ar-
tistes. Destaca el concert que
Pau Riba i Pascal Comelade ofe-
riran aquest divendres a l’Audi-

tori. En aquesta mateixa sala hi
actuaran Javier Krahe, Obrint
Pas (amb un doble concert de co-
miat del grup) i la Iaia amb la Co-
bla Bisbal Jove, entre d’altres.
També la sala Fizz del carrer Bal-
mes acollirà alguns concerts del
BarnaSants, entre ells, els de
Nico Tomás, Pep Miranbell i
Martinez Ares.

Altres noms destacats del
BarnaSants d’enguany són Cesk
Freixas, Joan Masdeu, Mazoni,
Blaumut, o Marina Rossell.

Redacció
EIXAMPLE

L’escola Mare de Déu del Roser. Foto: Google Maps

L’Eixample acull el BarnaSants

Enguany el festival agafa un to reivindicatiu. Foto: Juan Miguel Morales

Habitatge | Una altra sucursal bancària ocupada
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) va ocupar ahir una 

oficina de CatalunyaCaixa al barri de la Sagrada Família. Segons informa 
BTV, la PAH ha ocupat la sucursal per demanar la dació en pagament 
per a una família del barri de la Prosperitat, en risc de desnonament.  
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ICV demana retirar la Medalla
d’Or a la infanta Cristina

POLÍTICA4El president del grup
municipal d'ICV-EUiA a l'Ajun-
tament de Barcelona, Ricard
Gomà, ha tornat a reclamar
aquest passat cap de setmana al
govern municipal que "iniciï els
tràmits per retirar la Medalla
d'Or de la ciutat a la infanta Cris-
tina", novament imputada en el
procés judicial del cas Nóos.

Gomà ha recordat que aques-
ta medalla "és la màxima dis-
tinció que pot atorgar l'Ajunta-
ment", i s'adreça a aquelles per-
sones "que hagin destacat per ha-
ver prestat serveis rellevants a la
ciutat". "El propi reglament en
preveu la revocació si les perso-

nes que en són titulars fan actes
o manifestacions contràries als
motius que van justificar-ne la
concessió", ha exposat.

Per a Gomà, "una pretesa
servidora pública a qui s'atri-
bueix una presumpta col·labo-
ració en una trama delictiva
com la que s'investiga no mereix
ostentar el màxim reconeixe-
ment de la ciutat, ni la repre-
senta adequadament", per la
qual cosa ha emplaçat l'executiu
de l’alcalde Xavier Trias a revo-
car la concessió de la medalla,
"tal com li han reclamat també
destacats representants de la
societat civil" barcelonina.

Unes 800 persones van partici-
par dissabte 1 de febrer a la ce-
lebració ciutadana de l’Any Nou
Xinès en un acte que va unir, per
primera vegada, les principals en-
titats representants de la comu-
nitat xinesa resident a Barcelona
i diverses entitats de cultura ca-
talana de la capital. La desfilada
es va celebrar pels carrers del ba-
rri de la Sagrada Família amb
una rua de dragons xinesos que
van anar acompanyats per les
bèsties de foc de diferents entitats
de cultura popular.

La rua va estar formada per
dansaires, lleons, dracs, màsca-
res i d’altres formes pròpies del
folklore xinès que van desfilar
acompanyades pels membres de
les colles castelleres, gegants i
diables locals, com ara els caste-
llers de la Sagrada Família, els
Bestialots Espurnats, la colla La
Farfolla o la Fal·lera Gegantera de
la Sagrada Família, entre d’altres.
En total, hi van participar 21
entitats.

L’acte estava organitzat per
l’Institut Confuci de Barcelona i
Casa Àsia, amb el suport de l’A-

juntament de Barcelona i del
Consolat General de la Repúbli-
ca Popular Xinesa i la col·labo-
ració de la Unió d’Associacions
Xineses d’Espanya i de la Fede-
ració d’Associacions Xineses a
Catalunya.

Durant la presentació de l’ac-
te, que es va celebrar pocs dies
abans a la Casa Àsia, el comis-
sionat d’Immigració i Acció Co-
munitària de l’Ajuntament de

Barcelona, Miquel Esteve, va
destacar el caràcter “unitari i
ciutadà de l’acte, que fa visible la
Barcelona diversa” i que dóna
una projecció internacional de
prestigi a la ciutat.

A Barcelona hi viuen més de
16.000 persones de nacionalitat
xinesa –la tercera en nombre de
persones a la ciutat–, una co-
munitat molt lligada al teixit
comercial dels barris.

Els dragons xinesos van ser protagonistes. Foto: Twitter (@Irisibula)

La ciutat celebra l’Any Nou Xinès
als carrers de la Sagrada Família
Redacció
SAGRADA FAMÍLIA
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El Passeig de Gràcia ja compta
amb una estació de tren adap-
tada als nous temps. Després de
20 mesos d’obres en què el ves-
tíbul principal ha estat tancat
per remodelar les instal·lacions,
el passat dimecres 29 de gener
la nova estació va obrir al públic.

Les principals novetats, però,
es troben a l’exterior, amb una
estació totalment accessible,
amb 4 ascensors i 7 escales me-
càniques, que permeten a les

persones amb dificultats de mo-
bilitat poder accedir al vestíbul
i a l’andana. A dins, l’estació
compta ara amb més espai, ja
que s’ha ampliat el vestíbul del
costat muntanya, i se n’ha cre-
at un de nou a la banda mar. 

Les noves instal·lacions no
són només més espaioses, sinó
que són més modernes i tecno-
lògicament més avançades. Tot
plegat per donar un millor ser-
vei als 15,5 milions d’usuaris que
Adif registra cada any a l’estació
de Passeig de Gràcia. 

Les obres, que han tingut un
cost de 12 milions d’euros, han
fet que durant més d’un any i

mig les voreres de Passeig de
Gràcia i del carrer d’Aragó hagin
sofert diferents canvis i talls. A
més, l’accés a l’estació s’ha ha-
gut de fer de manera provisional
per les entrades complementà-
ries de Pau Claris i Roger de Llú-
ria, dos vestíbuls massa estrets
per assumir tot el volum de
viatgers.

Per tot això, la inauguració
de la nova estació de Passeig de
Gràcia era molt esperada pels
veïns i viatgers de tren. Tot i així,
els usuaris reclamen més mi-
llores en les andanes, on en ho-
res punta s’hi acumula un gran
nombre de gent.

Joaquim Gómez Ribas
Text i fotografia

El Passeig de Gràcia ja té una
estació adaptada i accessible
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S’ha fet esperar, però ha valgut
la pena. Després d’uns anys d’o-
bres per construir l’intercan-
viador d’Arc de Triomf i l’Esta-
ció del Nord, la nova plaça An-
dré Malraux ja és una realitat. La
reurbanització, que ha abastat
una superfície total de 7.500
metres quadrats i ha comptat
amb un pressupost d’1,2 mi-
lions d’euros, ha permès recu-
perar la plaça per als veïns i veï-
nes del barri.

Situada entre l’avinguda Vi-
lanova, la carretera de Ribes i els
carrers Roger de Flor i Nàpols,
la plaça està configurada com un
mosaic de peces triangulars se-
gons els seus diferents usos:
àrees d'estada, zona de jocs i
parterres, amb diferents pavi-
ments (lloses, gespa i sorra).

En aquest sentit, la nova
plaça compta amb un espai verd

central envoltat per dos camins
que donen origen a les voreres.
A més dels espais per als veïns,
s’ha pavimentat la rampa d’en-
trada al nou vestíbul de l’inter-
canviador, adaptat a persones
amb mobilitat reduïda.

Per salvar el desnivell entre
l’avinguda Vilanova i el carrer
Nàpols amb la plaça, s’ha cons-
truït una escala d’accés. S’han ei-
xamplat alguns trams de vore-
res, s’ha renovat el paviment a
l’entorn de la plaça i s’han ubi-
cat nous semàfors i nova sen-
yalització al carrer de Ribes. A

més, l’obra també ha inclòs la
disposició d’un nou enllume-
nat de tipus LED, un nou siste-
ma de drenatge i d’una nova xar-
xa de reg i la plantació d’arbres
i espècies herbàcies.

La zona de pas paral·lela a
l'avinguda Vilanova se situa so-
bre el vestíbul i, per tant, no s’hi
ha pogut plantar vegetació. De
fet, com que l’entrada a un dels
vestíbuls de l’intercanviador de
l'estació d'Arc de Triomf s'ha fet
sota la plaça, ha calgut elevar-la
amb la construcció del mur del
carrer Vilanova.

“La satisfacció d’haver pogut
finalitzar l’obra és molt gran”,
afirmava Gerard Ardanuy, regi-
dor de l’Eixample, dissabte pas-
sat en el transcurs de la inaugu-
ració de la plaça. “El nou espai
està molt integrat amb la zona de
trànsit pacificat de la carretera de
Ribes i donarà molta més vitali-
tat a la zona”, destacava Arda-
nuy. Un pronòstic que també van
compartir la majoria de veïns
que van assistir a la festa.

La nova plaça André Malraux, en marxa
» El nou espai reurbanitzat està configurat com un mosaic de peces triangulars d’usos diversos

» La plaça es va inaugurar dissabte amb una festa on la cultura xinesa va tenir-hi un paper destacat

Redacció
FORT PIENC

INAUGURACIÓ4La nova plaça
André Malraux es va inaugurar
aquest passat dissabte amb una
festa familiar amb tallers, ani-
mació infantil i xocolatada i en
la qual van assistir-hi el regidor
de l’Eixample, Gerard Arda-
nuy, i el director general d’In-
fraestructures de Mobilitat Te-
rrestre de la Generalitat de Ca-
talunya, Xavier Flores.

La festa va tenir un destacat
caire intercultural, ja que els ta-
llers infantils van ser organitzats
per l'Institut de Cultura Xinesa i
l'Escola Xinesa de Barcelona i
també hi va haver una master-
classde ball xinès, una actuació
del grup de ventalls de l'Escola
Xina de Barcelona i una actuació
musical de guzheng, instrument
de corda tradicional xinès.

Festa intercultural

Gerard Ardanuy:
“La nova plaça
donarà molta
més vitalitat

a la zona”

La nova plaça André Malraux ja és una realitat. Fotos: Línia Eixample

Urbanisme | Una plaça esperada
L’any 2007 s’aprovaven les obres del nou intercanviador d’Arc de Triomf,

però no va ser fins a l’any 2010 que es van executar de manera decidida.
Dos anys més tard, l’octubre de 2012, es va inaugurar la nova estació, però

la urbanització de la plaça va començar finalment l’estiu de l’any passat.
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Sant Antoni Comerç entrega
els seus premis de fotografia

GUARDÓ4La cerimònia d’en-
trega dels premis del Concurs fo-
togràfic popular del barri de
Sant Antoni, que organitza Sant
Antoni Comerç, tindrà lloc el
pròxim dijous dia 20 de febrer al
Centre cívic Golferichs.

Aquest certamen, que en-
guany arriba a la seva 18a edició,
té com a objectiu retratar el barri
de Sant Antoni des de 3 perspec-
tives o temàtiques diferents: les ta-
pes a Sant Antoni, l’activitat co-
mercial i la Festa Major de 2014. 

Enguany els participants són
un centenar, una xifra que es
manté estable des de fa uns anys.
Les instantànies dels premiats
quedaran exposades al Centre cí-
vic Golferichs fins al 15 de març. 

Un jurat format pel presi-
dent de Sant Antoni Comerç, Vi-
cenç Gasca, fotògrafs professio-
nals, un guanyador del concurs de
l’any passat i responsables de
l’espai Francesc Català i Roca
de fotografia escolliran els ven-
cedors de l’edició d’enguany.

El Colmado Quílez podria
tancar les seves portes

HISTÒRIA4Va començar la seva
activitat l’any 1940 en una Barce-
lona de posguerra on hi escasse-
java gairebé tot. Amb els anys, el
colmado Quílez, situat a la con-
fluència del carrer Aragó amb
Rambla Catalunya, va agafar fama
de tenir de tot i d’una atenció pro-
pera que sembla desapareguda en
els temps que corren. 

Ara, amb l’entrada en vigor de
la llei d’arrendaments, aquest his-
tòric establiment barceloní podria

tancar les seves portes al llarg
d’aquest any. Segons ha explicat
Carlos Lafuente, propietari ac-
tual de la botiga, a diversos mit-
jans, l’increment en el lloguer que
demanen els administradors de la
finca “és gairebé un 700% més”
del que paguen ara. Una situació
que s’està repetint a tota la ciutat,
amb unes botigues històriques
que amb la nova llei d’arrenda-
ments no poden fer front a les no-
ves quotes del lloguer.

A poc a poc sembla que els re-
sultats dels comerços barcelonins
comencen a repuntar. Això és el
que es desprèn de les dades del
quart trimestre del 2013 de l’In-
dicador de Comerç de Barcelona
(IcoB), elaborat per ESADE per
encàrrec de la Fundació Barce-
lona Comerç, i que realitza son-
dejos trimestrals a una mostra
d’uns 500 establiments dels prin-
cipals eixos de la ciutat. 

En concret, durant els úl-
tims mesos de l’any passat la cai-
guda de les vendes es va mode-
rar un 5,3% respecte al mateix
període del 2010. La facturació
global, en aquest sentit, va cau-
re un 2,5% els darrers 3 mesos
del 2013, un descens menys pro-
nunciat que el trimestre anterior,
quan va caure un 5,9%.

“Aquests indicadors demos-
tren que la caiguda de les vendes
s’està ralentitzant: són esperan-
çadors”, indica a Línia Eixample
Vicenç Gasca, president de la
Fundació Barcelona Comerç. Tot
i així, Gasca reconeix que “no dei-
xen de ser preocupants”. 

Tanmateix, els comerciants
són optimistes de cara a aquest
any, ja que aquests resultats fan
intuir una millora durant el
2014. “Aquestes dades són un

bon punt de partida per a aquest
any que comencem”, afegeix
Gasca. 

Pel que fa a les rebaixes, l’es-
tudi indica que les vendes durant
la primera setmana de des-
comptes van ser un 2,3% infe-
riors a les de l’any passat. “Du-
rant el mes de desembre es van
avançar les ofertes i les promo-
cions, i això ha afectat la cam-
panya de rebaixes”, explica Gas-
ca en aquest sentit. 

L’IcoB és un estudi encarregat per la Fundació Barcelona Comerç. Foto: Arxiu

Lleugera millora dels resultats
a l’últim trimestre del 2013

» L’IcoB reflecteix que la caiguda de les vendes s’està ralentitzant
» Vicenç Gasca, Fundació BCN Comerç:  “són resultats esperançadors”

F. Javier Rodríguez
EIXAMPLE

La història dels Encants, 
immortalitzada en un llibre

MEMÒRIA4Discernir entre els
Encants, que es remunten al
segle XIII, i la història de la fira
de Bellcaire, nascuda a principis
del segle XIX, és un dels objec-
tius del llibre Els Encants i la
fira de Bellcaire. Imatge i his-
tòria de Barcelona, escrit per
membres del Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa que
volen apropar als ciutadans la
vida i ubicacions d’aquests dos
mercats que avui dia conver-
geixen a les Glòries. 

Els autors expliquen que els
Encants es remunten al voltant

de l'any 1.200 i que tenen l'ori-
gen en el costum de subhastar
els béns dels difunts per pagar
l'enterrament, les misses i els
deutes. 

Cristina Aparicio, Antonio
Gascón, Jordi Morell, Rosa Mar-
tell, Marcos Pérez i Marc Medir,
els autors de l’obra, van pre-
sentar el llibre el passat 29 de ge-
ner, i van recordar que moltes de
les publicacions que s’havien
fet fins ara sobre el mercat no
eren fiables, perquè molts autors
citaven textos anteriors amb
diverses inexactituds.  

Els Encants gaudeixen del seu nou emplaçament a Glòries. Foto: Arxiu

Transport | Una aplicació calcula el preu d’un trajecte en taxi
Taxi Barcelona és una nova aplicació per a smartphones, disponible per a Android 

i iPhone, que permet calcular quan pot costar un trajecte en taxi des d’un punt 
de Barcelona o la seva àrea metropolitana fins a un altre. Aquesta ha estat una 

iniciativa de l’Institut Metropolità del Taxi, i està disponible al seu web en sis llengües.
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Fer família mentre fas vacances 
» El programa Vacances en família permet enfortir vincles i valors amb estades econòmiques
» Les preinscripcions es poden fer fins al 24 de febrer a xanascat.cat/vacancesenfamilia

Viure el lleure compartit en fa-
mília, enfortint vincles i valors,
tot coneixent l’entorn natural, les
persones, la cultura i tradicions
del nostre país. I fer-ho, a més, a
uns preus molt avantatjosos en
diversos albergs de la Xarxa Na-
cional d'Albergs Socials de Ca-
talunya (Xanascat) i en diferents
períodes. Això és Vacances en fa-
mília, una iniciativa del Depar-
tament de Benestar Social i Fa-
mília, mitjançant l’Agència Ca-
talana de la Joventut, que permet
fer família mentre fas vacances.

El programa, que enguany
arriba a la seva desena edició,
està adreçat a les famílies cata-
lanes amb fills i filles menors de
18 anys i ofereix estada per a
9.023 famílies (47.057 places),
fet que suposa un augment res-
pecte a l’any passat del 4% en
nombre de famílies i del 5% en
nombre de places. La tipologia
d’estada es diferencia en torns de
cap de setmana, Setmana Santa,
estiu i tots els ponts. El preu és

de 26,35 euros per persona i
nit –IVA inclòs–, tot i que hi ha
un seguit de descomptes per als
infants i per a les famílies nom-
broses o monoparentals. El preu
inclou la pensió completa i acti-
vitats en estades de torns supe-
riors a dues nits.

La primera convocatòria del
programa Vacances en família
és per a estades entre el mes de
març i setembre. El període de
preinscripció està obert fins al
24 de febrer i les preinscripcions
es podran fer per internet. En-
guany hi ha nous albergs dis-
ponibles i una nova eina de ges-
tió de reserva i preinscripció. El programa Vacances en família arriba a la desena edició. Foto: Arxiu

Redacció
EIXAMPLE

QUI SE’N POT BENEFICIAR?
Les famílies catalanes amb fills i filles menors de 18 anys.

QUINES ESTADES ES PODEN FER?
Cap de setmana, Setmana Santa, estiu i tots els ponts.

QUIN PREU TENEN LES ESTADES?
El preu és de 26,35 euros per persona i nit –IVA inclòs–.
Els infants d’entre 7 i 13 anys tenen un 25% de descompte,
els d’entre 4 i 6 anys un 50% i els menors de 0 a 3 anys
tenen l’estada gratuïta. A més, les famílies nombroses o
monoparentals gaudiran d’un 10% de descompte en la re-
serva. El preu inclou la pensió completa i activitats.

QUINA ÉS LA PRIMERA CONVOCATÒRIA?
La primera convocatòria del programa és per a estades en-
tre el mes de març i setembre.

QUAN ES POT FER LA PREINSCRIPCIÓ?
El període de preinscripció és del 3 de febrer a partir de
les dotze del migdia fins al 24 de febrer a la mateixa hora.

ON EM PUC PREINSCRIURE?
Les preinscripcions es podran fer per internet a la pàgi-
na web xanascat.cat/vacancesenfamiliao bé al portal gen-
cat.cat/benestarsocialifamilia/familia. El procediment
és ràpid, còmode i apte per a tots els usuaris.
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La temporada de curses a Bar-
celona d’aquest 2014 s’estrena-
rà el pròxim diumenge 16 de fe-
brer amb la celebració de 
l’eDreams Mitja Marató de Bar-
celona, una prova que ja és un
clàssic en les cites de fons bar-
celonines. Aquesta cursa reco-
rrerà els principals carrers de la
ciutat, sent l’Eixample el districte
amb més presència durant el seu
recorregut. 

Segons els organitzadors, gai-
rebé 13.000 persones s’han ins-
crit a la cursa, les quals hauran de
completar els seus 21,1 quilò-
metres. Entre els participants
més importants destaquen el
kenià Eliud Kipchoge, segon
classificat a la Marató de Berlín
de 2013 per darrere del record-
manWilson Kipsang, o Floren-
ce Kiplagat, campiona del món
de Mitja Marató el 2010. La pre-

sentació d’aquesta prova tindrà
lloc demà, quan es desvetllaran
tots els detalls de la competició. 

Com ja sol ser habitual en les
darreres edicions, la Mitja Ma-
rató de Barcelona comptarà amb
11 punts d’animació distribuïts
per tot el seu recorregut. D’a-
questa manera es busca el suport
popular, però també que els es-
pectadors gaudeixin de la cita
atlètica d’una manera esportiva
i festiva. Cal destacar també que
enguany la competició compta-
rà amb un total de 600 volun-
taris que ajudaran en els diver-
sos punts d’avituallament. 

UN MES PER A LA MARATÓ
Un mes després, el diumenge 16
de març, tindrà lloc una altra cita
important en el calendari atlètic
de la ciutat de Barcelona, la Zu-
rich Marató de Barcelona, una
prova més baviat plana que afa-
voreix els bons registres i la par-
ticipació ciutadana, i que també
tindrà l’Eixample com a un dels
escenaris principals. 

Fins ara, prop de 15.000 co-
rredors ja s’han inscrit a la pro-
va, que enguany arriba a la seva
35a edició. La participació man-
té la xifra d’anys anterior, i des
del 2008 ha vist duplicat el
nombre de participants. I és
que la Zurich Marató de Barce-
lona és la quarta competició d’a-
questa modalitat més impor-
tant del continent europeu.

Aquesta edició de la Zurich
Marató de Barcelona es promo-
cionarà sota l'eslògan Al ritme de
Barcelona, que fa referència al
batec dels corredors, però tam-
bé al de la ciutadania i les enti-
tats que participen en les activi-
tats organitzades al llarg dels 42
quilòmetres del recorregut.

La tinenta d’alcalde de Qua-
litat de Vida, Igualtat i Esports,
Maite Fandos, convida els bar-
celonins a participar en aquesta
“festa per a tots els ciutadans”,
segons diu. La competició comp-
tarà amb 48 punts d’animació
amb música i ball a càrrec d’en-
titats culturals de la ciutat.

Unes 13.000 persones s’han inscrit a la Mitja. Foto: Mitja Barcelona

La Mitja Marató de Barcelona
obre el curs atlètic a la ciutat

» La competició tindrà lloc aquest diumenge i passarà per l’Eixample
» Hi participarà el kenià Kipchoge, subcampió de la Marató de Berlín

Barcelona, a punt per ser 
seu del Mundial de bàsquet

BÀSQUET4La ciutat de Barce-
lona serà una de les cinc seus ofi-
cials de la Copa del Món de Bàs-
quet que enguany se celebrarà a
l’Estat del 30 d’agost al 14 de se-
tembre. Per tal de començar a es-
calfar motors i celebrar que Bar-
celona torna a ser seu d’un esde-
veniment esportiu mundial, s’han
posat en marxa tota una sèrie
d’activitats a tota la ciutat. 

El passat divendres 14, una
dotzena d’escoles de la ciutat
van ser obsequiades amb mate-
rial de bàsquet. Mitjançant
aquesta donació, el consistori
vol que els grans esdeveniments
deixin un llegat social a la ciutat,
en aquest cas en forma de ma-

terial a les escoles i amb la cele-
bració d’activitats paral·leles.

Per altra banda, el passat dia
3 va tenir lloc al Palau de la Mú-
sica el sorteig de grups del Mun-
dial. L’equip espanyol no va te-
nir gaire sort i va quedar enqua-
drat en un difícil grup que com-
partirà amb França, Sèrbia, el
Brasil, Iran i Egipte. Tanmateix,
la selecció estatal no s’enfronta-
ria als EUA fins a la final.

A l’agost, el Palau Sant Jordi
acollirà els quarts de final i se-
mifinals del campionat mun-
dial. Amb aquests actes la capi-
tal catalana és la primera a as-
sumir protagonisme en la gran
trobada del bàsquet mundial. 

La Unió Excursionista enceta 
la Ruta de les 20 Ermites

MUNTANYISME4La Unió Ex-
cursionista de Catalunya orga-
nitza aquest pròxim diumenge la
primera etapa de la Ruta de les
20 Ermites Romàniques, un
circuit amb inici i final a Navàs
que travessa les comarques del
Bages i el Berguedà. Té una
longitud de 80 quilòmetres que
es completaran per etapes. 

En aquest primer itinerari,
els participants realitzaran el
recorregut entre Navàs i Sant
Pere de Valldeperes, una etapa

amb un desnivell acumulat de
400 metres. En total, els orga-
nitzadors calculen que aquest re-
corregut de 20 quilòmetres es
pot realitzar en unes 5 hores. 

Els participants sortiran de
la seu de la UEC de Gran Via
amb Muntaner a partir de tres
quarts de vuit del matí de diu-
menge. L’entitat recomana als
participants portar-se el dinar,
aigua i calçat escaient, a més de
protecció tant contra la pluja
com contra el sol. 

Redacció
EIXAMPLE

El Palau Sant Jordi acollirà les semifinals del Mundial. Foto: Arxiu

Bàsquet | Contundent victòria de la UE Gaudí sobre el CB Coll
La Unió Esportiva Gaudí va derrotar abans-d’ahir el CB Coll per 78 punts a 38 en la 18a

jornada de lliga. Els de l’Eixample no van donar opcions als graciencs, i d’aquesta 
manera aconsegueixen consolidar-se com a vuitens a la taula amb un balanç de 10 

victòries i vuit derrotes. La pròxima jornada espera l’Stucom Tecnokey a Sant Martí.    



Agenda
15 | 11febrer 2014 líniaeixample.cat

DIMECRES 19 DE FEBRER
19:00 La música en el budisme: oracions i man-

tres forma part del cicle de xerrades sobre el
món oriental que organitza la Fundació Casa
del Tíbet aquest mes. / Biblioteca Fort Pienc

DIJOUS 13 DE FEBRER
14:30 El taller de Cinema i periodisme del Cen-

tre cívic Fort Pienc ofereix la projecció del film
La red social, que narra les experiències de
Mark Zuckerberg, creador de Facebook, du-
rant la seva etapa d’estudiant.

FINS AL 28 DE FEBRER
Matí- Tarda Les ‘elementalment’ malvades del

món de Sherlock Holmes és una exposició que
s’emmarca en el Festival BCN Negra 2014, i
tindrà lloc a la Biblioteca Pública Arús.

FINS AL 7 DE MARÇ
Matí-TardaDiario de una monja artista. Aques-

ta obra és un treball delicat i íntim fet a par-
tir d’elements reciclats i tèxtils. El tema prin-
cipal és la vivència i convivència amb altres

artistes. / Casa Elizalde

DIMARTS 18 DE FEBRER
18:00 Contes màgics en la parla de l’Empordà.

Narració de contes on l’oralitat té el paper cen-
tral, despullada d’elements escènics. A càrrec
de Susana Tornero, Hi col·labora ANIN. / Bi-
blioteca Sagrada Família

DIMARTS 4 DE MARÇ
18:00 Les veus del carrer. Narració per a nens i

nenes de més de 4 anys, a partir del llibre de
Salvador Espriu, Les veus del carrer. Activitat
a càrrec d’Albert Estengre. / Biblioteca Agus-
tí Centelles

DIUMENGE 23 DE FEBRER
12:30 Partit de bàsquet entre la UE Gaudí i el

ADE Fuster corresponent a la vintena jorna-
da de Tercera categoria masculina. / Pavelló
UBAE

AGENDA MENSUAL

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

El Casal Infantil de la ludoteca de
Cotxeres Borrell obre les seves portes
oferint diferents racons de jocs on els
nens i nenes podran gaudir d'una
tarda molt divertida.

Portes obertes a la ludoteca
Dv. 14 de febrer de 17:00 a 20:00

En el marc de tricentenari del composi-
tor Johan Sebastian Bach, l’Auditori ce-
lebra una sessió de clavicèmbal i violí, a
càrrec dels intèrprets E. Martínez i M. Si-
marro. / Auditori

Sortida al Ripollés

La Unió Excursionista de Catalunya or-
ganitza una sortida a la Serra de San-
ta Magdalena, un itinerari de mun-
tanya adreçat als amants del sende-
risme. / Unió Excursionista de Catalunya
(Gran Via amb Muntaner)

Entendre l’etapa vital de l’adolescèn-
cia i conviure-hi no és fàcil. Aquest ci-
cle ofereix un conjunt de claus per pre-
servar la salut i millorar les relacions en-
tre el jovent. Cicle coordinat per Lluís
Reales. / Biblioteca Sagrada Família

El sobrepès en els joves
Dl. 24 de febrer a les 19:00

Dg. 9 de març

El tricentenari de Bach
a l’Auditori

Ds. 8 de març a les 12:00

13 de febrer de 1999 
Es compleixen 15 anys de la mort de Carles Sabater 
El cantant de Sau va morir la matinada del 13 de febrer del 1999,
després d'un concert a Vilafranca del Penedès, on ell i Pep Sala
presentaven el seu dotzè disc i engegaven una gira.

E F E M È R I D E
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