
redacció: 93 624 25 17 – liniaeixample@comunicacio21.com | anuncia’t: 619 13 66 88 – publicitat@comunicacio21.com | administració: facturacio@comunicacio21.com

barcelona 13 de maig de 2014 · Núm.41 · www.liniaeixample.cat
líniaeixample

Sant Antoni pàg 19
Pas endavant per
afavorir la integració
dels pakistanesos

Mobilitat pàg 16
Protesta d’Stop Pujades
dins d’un bus turístic a
la plaça de Catalunya

Cultura pàg 16
Els instituts organitzen 
una mostra d’art jove

Esports pàg 20
Més de 8.000 corredors a 
la cursa DIR Guàrdia Urbana

Fre temporal al creixement
dels pisos turístics al districte

Se suspèn durant sis mesos la concessió de noves llicències d’uns habitatges que a l’Eixample ja són 3.519 pàg 16

pàg 9

Societat pàg 3
Proposen fer l’horari
de Londres per millorar
la vida dels ciutadans

Entrevista pàg 15
Carme Izquierdo: 
“Si no lluites per renovar
el negoci, estàs mort”

Salt d’època
Compte enrere per a la desena 
Fira Modernista



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
| 2 13 maig 2014líniaeixample.cat



3 | 
En Portada 13 maig 2014 líniaeixample.cat

Compactar la jornada laboral i
que el temps per dinar sigui de 45
minuts, en lloc de dues o tres ho-
res, avançar l’hora dels informa-
tius del migdia i que el prime time
televisiu sigui de les set a les deu
del vespre i no de les nou a les
dotze. Són algunes de les mesu-
res que, segons els experts, aug-
mentarien el nostre benestar.

En general, es tracta de re-
cuperar els horaris que feien els
nostres avis i que tenen a la res-
ta d’Europa. Catalunya ha estat
històricament situada en l’horari
del meridià de Greenwich, és a
dir, l’horari anglès, però la plu-

riocupació masculina durant el
franquisme, sumada al fet que
l’any 1942 el país es va alinear vo-
luntàriament amb Alemanya
que havia imposat el seu ús ho-
rari a una gran part de països eu-
ropeus, ha donat com a resultat
els horaris que tenim avui dia.

La plataforma Ara és l’hora
vol canviar tot això en els prò-
xims tres anys. “La gent tindria
més temps per estar amb la fa-
mília i els fills, cosa que reduiria
el fracàs escolar, hi hauria més
hores d’oci i per fer esport i dor-
miríem una hora més, cosa que
milloraria la productivitat dels
treballadors”, assegura a Línia
Eixample Fabian Mohedano,
promotor de la iniciativa.  

Diferents estudis reflectei-
xen que els horaris laborals ac-

tuals perjudiquen la competiti-
vitat i la producció empresarial,
augmenten els riscos psicosocials
dels treballadors i mantenen les
desigualtats entre gèneres. 

EL PARLAMENT HO ESTUDIA
El govern de la Generalitat dóna
suport a aquesta iniciativa amb
la creació d’un grup de treball
adscrit a la Conselleria de Pre-
sidència, que estudiarà les pro-
postes de racionalització del nou
horari, analitzarà la implemen-
tació i coordinarà el seguiment
de les accions que s’acordin.

En aquesta mateixa línia, el
Congrés dels Diputats també
estudia una proposta per retar-
dar el rellotge una hora, segons
correspon a Espanya per la seva
situació geogràfica.

» La Plataforma Ara és l’horaproposa fer l’horari de Londres per millorar la vida dels ciutadans
» La Generalitat dóna suport a la iniciativa amb la creació d’un grup de treball que estudiarà la mesura

Pamela Martínez
EIXAMPLE

REDACCIÓ4La Plataforma Ara
és l’hora compta amb el suport
de l’Ajuntament per tal d’anar
avançant en el seu objectiu de
conscienciar la ciutadania de
la necessitat d’impulsar la re-
forma horària. A través de la Re-
gidora d’Usos del temps i el
Comissionat de Participació i
Associacionisme, el consistori
no només comparteix la visió
d’Ara és l’hora sinó que des de
ja fa temps impulsa mesures
pròpies per intentar que la ciu-
tadania tendeixi a fer horaris
més europeus. En aquesta línia,

la iniciativa Pacte del Temps
“pretén aplicar polítiques que
permetin adaptar els horaris i
ritmes de vida a unes necessitats
que són diferents a les de fa 10
anys i que seran diferents en els
propers”. Una altra iniciativa
que va en la mateixa direcció és
l’existència d’una xarxa de bancs
del temps, que s’ha anat creant
des de l’any 1998, i que basa la
seva activitat en l’intercanvi de
temps entre les persones per
ajudar a resoldre problemes
que es deriven de la vida quoti-
diana dels ciutadans.

Suport de l’Ajuntament, que
impulsa mesures pròpies

La Plataforma Ara és l’hora assegura que la reforma horaria millorarà la productivitat i la salut dels ciutadans. Foto: Arxiu

Com els nostres avis



13 maig 2014

Districte
| 4

líniaeixample.cat

Cuidar els cuidadors
» Una iniciativa municipal ofereix activitats a les persones dependents i temps personal als cuidadors

» El programa, anomenat ‘Temps de barri, temps per tu’, s’amplia ara al barri del Fort Pienc

‘Temps de barri, temps per tu’ s’adreça tant a les persones dependents com als seus cuidadors. Fotos: Arxiu

Oferir activitats lúdiques i esti-
muladores a les persones de-
pendents i, a la vegada, temps
personal als seus cuidadors fa-
miliars. Aquest és l’objectiu de
Temps de barri, temps per tu,
una iniciativa de l’Ajuntament de
Barcelona que ara s’amplia al ba-
rri del Fort Pienc.

La iniciativa ofereix un espai
de trobada per a les persones
amb dependència, on poden par-
ticipar i compartir diferents ac-
tivitats lúdiques i estimuladores
adaptades a les seves necessitats,
mentre que els seus cuidadors
poden disposar de temps lliure
per a ells.

Al Fort Pienc, les activitats
s’ofereixen des de finals del mes
d’abril al Centre de Dia Fort
Pienc tots els dissabtes fins al 19
de juliol. L’horari és de 9:30h a

13:30h o de 9:30h a 16:30h si
s’inclou l’àpat per a les persones
amb dependència.

Per gaudir d’aquest servei cal
abonar el preu públic establert,
d’uns 4 euros per sessió, i 4 euros
més si s’inclou l’àpat, tot i que hi

haurà reduccions o exempcions
segons la situació econòmica de
cada família. Per tal de poder par-
ticipar en aquesta iniciativa les fa-
mílies que ho desitgin han d’ins-
criure’s-hi a la recepció del Cen-
tre de Dia Fort Pienc.

El programa Temps de barri
temps per tu, del Programa de
temps i Qualitat de Vida de l’A-
juntament de Barcelona, va ini-

ciar-se l’any passat a diferents
districtes i té tres línies d’actua-
ció. Una d’elles, l’adreçada a fa-
mílies amb infants amb disca-
pacitat, fomenta que les seves fa-
mílies –pares, mares o cuida-
dors– puguin disposar del seu
propi temps. Aquesta línia d’ac-
tuació ja està en funcionament als
10 districtes de la ciutat.

L’altra línia d’actuació és la
que està dirigida a joves i adults
amb discapacitat, que en aquests
moments està present als dis-
trictes de Gràcia, Les Corts,
Sants-Montjuïc i Sant Martí.

La tercera modalitat del pro-
grama, la que s’inicia ara al Cen-
tre de Dia de Fort Pienc, està di-
rigida a famílies cuidadores de
persones amb dependència i ja
s’està duent a terme als districtes
de Sant Andreu i Sant Martí
amb resultats satisfactoris.

Tot plegat, un conjunt de
mesures que han de facilitar la
vida tant a les persones depen-
dents com als seus cuidadors. 

SOCIETAT4El temps és un ele-
ment essencial quan parlem de
cohesió social, qualitat de vida i
sostenibilitat. Des del 2004, 
l'Ajuntament de Barcelona des-
envolupa projectes relacionats
amb l'ús del temps que volen in-
cidir en la vida diària de les
persones, condicionada de ma-
nera molt important pel temps
dedicat al treball.

L' objectiu és impulsar polí-
tiques que facin compatibles
els diferents temps de la vida
quotidiana. El temps familiar, el
temps de cura, el temps de for-
mació, el temps laboral i el
temps d'oci es troben en evolu-
ció, en una realitat marcada per
les tecnologies de la comunica-
ció i la relació entre el local i el
global. Per això cal emprendre
iniciatives que ho millorin.

Temps i qualitat de vida

Les activitats
s’ofereixen tots 

els dissabtes

Redacció
FORT PIENC

Prioritat | Usos del temps
L’Ajuntament està impulsant accions per millorar els usos del temps i la qualitat de vida dels 

barcelonins. Algunes d’elles s’han concretat en horaris extensos en equipaments com les 
biblioteques o els poliesportius, serveis com els patis oberts o l'impuls d'infraestructures que 
afavoreixen el temps personal de diversos col·lectius, com els camins escolars o el carril bici.
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amb el suport de:

Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@ramirp: S'han destruït 184.000 llocs de
treball durant el primer trimestre de 2014,
però segons el PP estem en ple procés de
recuperació econòmica.

@mfarresf: Contenta per l'anulació de
l'euro per recepta, per injust i perquè no
protegeix els més febles. Per què no ens
atrevim amb les farmacèutiques?

@miquelrossy: Finalment Twitter ens ha
servit per obtenir la fotografia de l'agressió
a Pere Navarro. Una acció clarament re-
provable! #Bufetades

Us recomano que us llegiu –en
la llengua de Shakespeare– un
petit informe sobre la realitat
de què és i de “quin peu
calça” –ideològicament i so-
cialment parlant– el partit eu-
roescèptic més important de
tota la Unió Europea. 

L’UKIP és el partit euroes-
cèptic britànic i el seu líder és el
multimilionari Nigel Farage, i
està portant a terme una de-
magògia terrible contra Europa
i les seves institucions. Amb
tot, el fet més greu que el gran
públic desconeix, és que l’U-
KIP, a banda d’euroescèptic, és
un partit d’extrema dreta que
defensa un capitalisme salvatge
i ens posiciona clarament en
contra de les nacions sense es-
tat com –que volen esdevenir
un estat– Catalunya. 

A més, no proposa cap so-
lució, cap alternativa econò-
mica, però tampoc política, per
tal de superar la terrible crisi
estructural –econòmica, polí-
tica, social i moral– que actu-
alment pateix la UE i, en gene-
ral, tot el vell continent. De fet,
l’UKIP i el Sr. Farage pretenen
que la UE esdevingui una Co-
munitat Econòmica Europea
com la dels anys setanta del se-
gle passat –quan a casa nostra
encara patíem el franquisme–. 

L’UKIP, i els seus aliats eu-
roescèptics d’arreu d’Europa,
volen una Europa desunida po-
lítica i diplomàticament, sense
ànima, i que sigui un simple
peó –autèntic tigre de paper–
al servei d’una globalització an-
tisocial, antidemocràtica i al
servei de la plutocràcia finan-
cera més immoral del planeta.

4Mentides
per Josep Loste

A l’hora d’explicar com va l’e-
conomia de l’Estat espanyol,
els membres corresponents
del govern central manegen
un llenguatge incomprensible
i xifres macroeconòmiques
que, unides a la demagògia
que empren de manera cons-
tant i rutinària, són capaços de
produir un efecte “placebo” en
els seus votants, que encara
que siguin incapaços de poder
arribar a final de mes i tinguin
dificultats per a poder alimen-
tar-se, se senten vertadera-
ment millor, com si fos veritat
que s’està acabant la crisi i co-
mença la recuperació. 

Fins i tot, poden arribar a
pensar que el mes que ve els
anirà millor, i així van passant
els mesos, amb l’esperança de
millorar, perquè els gover-
nants que van votar els han
assegurat que s’està acabant
el patiment. El que sí es pot
assegurar és que aquestes
persones que creen aquestes
falses esperances no han patit
gens ni mica. Han continuat

vivint dins l’abundància. Per
poc observadors que siguem,
això es veu des de lluny. El
luxe continua sent el seu com-
pany de viatge.

Tant Mariano Rajoy, com
l’actual vicepresidenta o el
ministre Montoro no s’aturen
d’assegurar que l’economia va
millor, que els efectes nega-
tius que s’arrossegaven per
culpa dels socialistes s’aca-
ben, ja que comença a notar-
se la seva feina, la feina del
PP. Aquestes frases són una
pura, per no dir punyetera,
mentida. Fins i tot els països
que van molt millor, com
França, anuncien polítiques
restrictives en els salaris i en
les jubilacions. Aquí no ho
anuncien, ho practiquen, però
ho amaguen. No diuen que la
part de veritat dels seus anun-
cis de millores de l’economia
només beneficien les grans
fortunes i les grans empreses,
i gens els treballadors, els
grans perjudicats que a sobre
(molts) els voten.

#Bufetades#NoCola

4Les grans fortunes
per Joan Lladonet

#SíQueEsPot

La Diada de Sant Jordi vaig
passejar Rambla Catalunya
amunt, obrint-me pas entre
les masses agressives que bus-
caven Pere Navarro per ame-
naçar-lo, emplomar-lo amb
quitrà, i passejar-lo pel cap i
casal assegut en un rail de
tren, per a major escarni del
federalisme i glòria de la
bruixa de la Rosa Díez.

És que jo no ho sé si ja us
havíeu adonat mentre passe-
jàveu a la recerca del tortell de
nata dominical, però ara re-
sulta que els independentistes
catalans som d’armes pren-
dre. I suposo que em perme-
treu la traducció del “armas
tomar”, però és que tants anys
de rebre hòsties com un pa de
ral cada cop que se’ns ha acu-
dit anar a fer el trabuc en con-
tra les Espanyes han acabat
per fer desaparèixer del nos-
tre diccionari expressions po-
pulars que ens remetin a l’ús
de la força per convèncer físi-
cament l’adversari que està en
un error.

El fet que un espanyol li
trenqués els morros d’una ga-
leta al pobre republicà Alfred
Bosch per atrevir-se a ser can-
didat d’ERC va ser un acci-
dent, una qüestió aïllada, un
esdeveniment baladí. Els can-
didats espanyols a les euro-
pees poden tenir un mal
moment i assaltar la delegació
de la Generalitat a Madrid,
normal, no? Les pallisses poli-
cials als afeccionats del Barça
al crit de “catalán de mierda”
són respostes coherents i pro-
porcionades a la provocació
orquestrada pels coneguts

filo-etarres d’entitats bèl·li-
ques com l’ANC o bé Òmnium
Cultural. Ambduesorganitza-
cions para-militars de radicals
que ja preparen pogroms i ràt-
zies contra la majoria silen-
ciosa dels peperos, armats
d’un flabiol i carregats de llon-
guets d’abans-d’ahir com a
munició llancívola. El clima de
crispació, que ens hem inven-
tat els catalans, passant-li el
ribot a l’Estatut i autorecollint-
nos firmes en contra la per-
versa idea d’anomenar-nos
nació, ha acabat per provocar
que una senyora sense filiació
política coneguda –però
segur, segur, segur, i tan cert
com verídic, que hooligan de
la Rahola, en Pep Guardiola i
lectora de l’Avui- hagi donat
un cop de puny al nas de Pere
Navarro.

Atureu les màquines i les
rotatives! Obriu Twitter i mi-
cròfons constitucionals! S’o-
bre la veda de la por a
l’independentista kaleborro-
kista catalanufo! Que ja se sap
que el moviment per la inde-
pendència és cosa de nazis
amb barretina que intenten
amagar les retallades de la
dreta neo-liberal de l’embogit
Ártur Mas –així accentuada la
Á-. Ai Navarro… quin paper
d’estrassa t’ha tocat en això de
la Història de Catalunya en
fascicles col·leccionables de
Planeta Agostini. Ho sento
molt, Pere Navarro, tant l’hòs-
tia que t’han donat, com l’ús
execrable, mentider i sobra-
dament electoralista que n’es-
teu fent tu i els quatre gats que
quedeu al PSC.

per Carles Savalls

4Ho sento, Pere Navarro
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4Per a tu, Tito

Opinió en 140 caràcters

@Iaia_Toneta: Declaracions de Pere Na-
varro després de l'agressió: “Pensava que
anava a la comunió d'un parent i he acabat
a la meva pròpia confirmació”.

@cristina_pardo: Científicos de la Univer-
sidad de Michigan consiguen encontrar en
las respuestas de Rajoy en la SER restos de
un discurso humano y sensible.

@BCN_11S2014: A les eleccions europees
demostrarem que un poble democràtic al
carrer equival a una majoria a les urnes.
Demostrarem l'europeïtat catalana!

Un diari obert

El petit homenatge que van poder re-
tre les diferents seccions del Futbol Club
Barcelona a Tito Vilanova, va ser acon-
seguir la victòria en els seus respectius
partits durant aquest cap de setmana.
Començant dissabte amb la consecució
de la Champions de futbol sala, tot se-
guint la increïble remuntada en hand-
bol que permetrà disputar la Final
Four, i el triomf del Barça B a Las Pal-
mas; i continuant diumenge amb vic-
tòries en bàsquet, hoquei i especialment
en futbol. I dic especialment, perquè
d’una banda hi va haver l’emotiva de-
dicatòria dels companys del fill de
Tito, Adrià Vilanova, en la victòria del
juvenil B. I per l’altra, la remuntada dels
qui van ser els seus jugadors fins al mo-
ment en què la malaltia el va apartar de
la banqueta. Els seus futbolistes, ara en-
trenats pel Tata Martino però que mai
l’oblidaran, van dedicar-li a Tito un
triomf treballat i fruit de la fe, després
d’anar perdent per 2 gols a 0. 

Segurament, amb les ínfimes op-
cions que queden de guanyar la Lliga,
en un altre moment haguessin acabat
sucumbint davant del Vila-real. Però
van treure forces i orgull per capgirar
el marcador en honor a la figura del seu
exentrenador. No va ser gens fàcil per
a cap integrant de la plantilla jugar com
si res no hagués passat. Per molt que
les desgràcies s’amunteguin una dar-
rera de l’altra en els útims temps, la do-
lorosa mort de Tito Vilanova va ser un
cop descomunal, i tothom estava ‘molt
i molt’ –com a ell sovint li agradava
dir– afectat. Les mostres de condol d’a-
quests dies han donat idea de com n’e-
ra d’apreciat.

L’equip va sortir com li agradava al
seu extècnic, dominant i amb alta in-
tensitat, però per contra amb poca pre-
cisió a dalt. Els locals, que van veure
com ben aviat se’ls lesionava Perbet,
esperaven al darrere i quan recupera-
ven la pilota jugaven un futbol direc-
te i vertical dirigits per Cani. Igualtat
durant gairebé tota la primera part,
fins que a les acaballes un ràpid con-
tracop permetria el mateix Cani avan-
çar als seus amb un xut ajustat al pal.
L’1-0 va fer que els blaugrana comen-
cessin més revolucionats el segon
temps, amb aproximacions constants
a la porteria d’un molt encertat Asen-
jo. La fortuna però, va fer que en la
seva primera arribada, el Vila-real
anotés el segon gràcies a un cop de cap
impecable de Trigueros. Martino va
moure fitxa i va fer entrar Cesc i Tello
per a combatre la muralla defensiva del
“submarí groc”, que amb el resultat tan
a favor es tancava encara més. S’en-
darreriria tant l’equip local que una
centrada d’Alves es convertiria en gol
en pròpia porta de Gabriel. 

Els nervis posteriors i l’empenta del
Barça van fer que Musacchio es fes un
altre autogol. Amb l’empat, els de
Martino van acabar d’anul·lar als cas-
tellonencs i en una impressionant ju-
gada de Busquets, que semblava re-
encarnat en el millor Laudrup, van
aconseguir el gol de la victòria marcat
per Messi. Una remuntada que pro-
bablement no servirà per a massa ve-
ient que els de dalt no fallen i que no-
més queden 3 jornades, però que per
sempre estarà dedicada a la memòria
de Tito Vilanova.

per Sergi Villena

A  la celebració de Sant Jordi, amb les
Rambles plenes de gent i amb tothom
consumint amor  i lectura, donava tal
sensació de joia i de despreocupació que
qualsevol hauria dit que havien des-
aparegut la crisi i  la pobresa.  De fet, al-
gun comentarista radiofònic ho va ar-
ribar a insinuar comparant un dia de
primavera  tan assolellat amb la pri-
mavera econòmica que segons ell es
palpava. La veritat és que per molt que
palpin en són desenes de milers les ca-
talanes i els catalans que no hi troben
gaire res a les butxaques.  

Sis anys portem ja patint la crisi.
Fins llavors ens robaven però no es no-
tava tant, però ara no solament és el dè-
ficit fiscal català en general, no només
és la manca de futur de la generació de
més de quaranta anys, no només són els
desnonaments i els suïcidis… ara s’hi
ajunta l’escarni de veure  com els bancs
anuncien beneficis impressionants.
Però quan exigim prestacions socials
que serveixin de coixí per a tant de pa-
timent, amb quantitats insignificants
comparades amb els ajuts que s’han do-
nat als bancs, ens ho  neguen, i per post-
res l’oligarquia financera intenta fer-nos
creure que els diners que les seves en-
titats han rebut  també  han tingut una
dimensió social, argumentant que sen-
se els rescats bancaris l’atur seria molt
més alt.

Coincidint amb la joia primaveral i
patriòtica de Sant Jordi s’anunciava que
la Generalitat tirava endavant l’exi-
gència de fer efectiu l’impost sobre di-
pòsits bancaris amb efectes retroacti-
us des de gener 2013. Recordareu que
el ministre Montoro va intentar torpe-
dinar la capacitat recaptatòria d’aquest

impost català impulsant-ne un d’espa-
nyol,  i ja veurem com acaba… Perme-
teu-me que torni a pintar de gris el pai-
satge després d’aquesta notícia, perquè
tot plegat és una misèria que segura-
ment rondarà uns tipus del 0,03%. La
realitat és que ni a casa nostra ni a cal
veí ningú ha tingut, ni té ni tindrà –al-
menys entre els governants actuals– pe-
brots per posar límits  a les elits clep-
tofinanceres.

A Barcelona una colla d’editors
s’havien reunit amb la vicepresidenta
del govern espanyol –segurament per
agrair la impressionant difusió que fa
Espanya de la  literatura catalana–, i de
Girona ens arribava la notícia que dels
gairebé 600 pisos buits d’aquella ciu-
tat que són propietat dels bancs, aquests
només n’havien cedit 36 a l’ajuntament
per a lloguer social  –i d’aquests només
4 en condicions d’habitabilitat–.  Aquest
és el veritable rostre d’una bona part
dels  poders econòmics a casa nostra:
patriotisme distret i insensibilitat  so-
cial que voreja la immoralitat.

La setmana passada pensava en la
repressió espanyola produïda durant la
Diada de Sant Jordi. Potser la Diada as-
solellada del 23 d’abril pot fer oblidar
que Barcelona ha estat històricament
una ciutat revolucionària, especial-
ment quan ens han espremut social-
ment més d’allò que pot ser suportable.
La proximitat de dates tan assenyala-
des com la de llibre i la rosa i la del Pri-
mer de Maig han unit sovint cultura i
reivindicació laboral. No hi ha proxi-
mitat més estreta que l’encarnació, en
els mateixos cleptòmans, de l’opressió
econòmica i nacional que patim contí-
nuament els catalans. 

per Manel Fantassin

4Sant Jordi, el drac i l’1 de maig
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El passeig de Gràcia acollirà
un espai gastronòmic

CUINA4El passeig de Gràcia es-
trenarà un espai gastronòmic
amb diferents propostes culinà-
ries a finals de l’estiu. Tal com in-
forma BTV, aquest espai està im-
pulsat per l’empresari Lluís Ca-
randell i es vol emmirallar en el
mercat de Sant Miguel de Madrid. 

Aquesta novetat estarà ubi-
cada en un pàrquing situat a la
cruïlla entre  el passeig de Grà-
cia i la Gran Via, i rebrà el nom
d’El Nacional, on s’hi podran
tastar diferents plats tant cata-

lans com de la resta de l’estat es-
panyol. Aquest espai comptarà
amb 2.600 metres quadrats i
podrà acollir més de 700 clients,
atesos per 120 cambrers. La vo-
luntat dels creadors d’El Nacio-
nal és reivindicar la cuina tra-
dicional de la península ibèrica
i preparar plats amb productes
de temporada. Per tal d’assolir
aquest objectiu, el futur espai cu-
linari comptarà amb un total de
85 cuiners, distribuïts en quatre
cuines diferents. 

Barcelona, capital mundial
del disc durant dos dies

MOSTRA4Barcelona va tornar
a ser la seu del vinil el passat cap
de setmana del 3 i el 4 de maig.
L’Estació del Nord va acollir la 18a
Fira Internacional del Disc, una
cita especialment pensada per als
nostàlgics i els melòmans. 

Enguany els visitants de la
mostra van poder gaudir de l’ex-
posició sobre John Lennon, titu-
lada Strawberry fields forever,
que tracta l’estada de l’exbeatle en
aquesta ciutat andalusa. 

Durant els dos dies de cele-
bració de la fira, més de 150 pa-
radetes van oferir centenars de mi-
lers de discos de vinil i CDs, a més
de llibres i altres elements de la mi-
tologia musical. 

Canadà, EUA, Alemanya, An-
glaterra, Itàlia, França i Escòcia
van ser alguns dels països que van
estar presents a la cita. Una cita
que coincideix amb l’augment de
la demanda de discos antics i de la
mitomania musical. 

Tal com s’havia anunciat els
dies anteriors, els partits de l’o-
posició a l’Ajuntament van votar
a la sessió plenària de divendres
en contra de la proposta de l’al-
calde Trias, consensuada amb els
representants del comerç bar-
celoní, que volia ampliar el nom-
bre de dies d’obertura dels co-
merços de la ciutat als diumen-
ges i festius dels mesos de juliol
i agost, des de les 10 del matí fins
a les 2 del migdia. 

Aquesta proposta, que comp-
tava amb el suport de bona part
del sector comercial de la ciutat,
deixa els seus representants a
l’expectativa. “Els eixos vam tre-
ballar durant mesos i vam arri-
bar a un consens on tots ens sen-
tíem còmodes”, explica a Línia
Eixample Vicenç Gasca, presi-

dent de la Fundació Barcelona
Comerç. Gasca lamenta que “la
part que ha fallat és la de l’A-
juntament”, i assegura que estan
a l’espera de rebre alguna infor-
mació per part del consistori.

Malgrat que ja es coneixia el
rebuig de PSC, PP i ICV-EUiA a
la proposta de Trias, l’alcalde va
insistir a portar-la al Ple perquè
els partits deixessin clares les se-

ves posicions. Els populars la van
trobar insuficient i són partida-
ri de liberalitzar encara més el
sector, mentre que el PSC va con-
dicionar el sí al fet que es re-
nunciï a l’ampliació dels centres
comercials. Per la seva banda,
ICV-EUiA va considerar nefas-
ta qualsevol liberalització dels
horaris. Unitat per Barcelona
(UpB) es va abstenir.

L’oposició va votar en contra de l’ampliació dels horaris. Foto: Ajuntament

Els comerciants, a l’expectativa
pel fre a l’ampliació dels horaris
» El Ple vota en contra de la proposta d’augment comercial a l’estiu
» Vicenç Gasca, Fundació BCN Comerç: “els eixos vam fer els deures”

Redacció
EIXAMPLE

Barcelona vol promoure 
les activitats als mercats

INICIATIVES4L’Ajuntament, a
través de l’Institut Municipal de
Mercats, s’ha adherit a un acord
internacional impulsat per ges-
tors de mercats que promou una
campanya per destacar la im-
portància dels mercats a les ciu-
tats i les activitats que s’hi fan. 

Aquest acord, signat per part
del regidor de Comerç, Consum
i Mercats, Raimond Blasi, al Par-
lament britànic, preveu la cele-

bració conjunta de la primera Set-
mana Internacional dels Mercats
durant la segona quinzena del
mes de maig, amb activitats a tots
els mercats sota el lema Estima
el teu mercat. 

Aquesta iniciativa comercial
s’emmiralla en l’anglesa Love
Your Local Market, engegada el
2012 al Regne Unit i en la qual
solen participar-hi prop de 700
mercats d’aquest país.

L’Eixample compta amb 5 mercats. A dalt, la Concepció. Foto: Mercats BCN

Condol | Mor Raimon Serret, exdirector de Comerç del Govern
Raimon Serret, exdirector general de Comerç de la Generalitat entre el 2004 i el 2006, 

va morir a finals d’abril. La seva trajectòria professional va estar fortament lligada al món 
del comerç. A més de director general de Comerç del Govern, va ser president del Comitè 

Executiu del Consorci per la Promoció Comercial de Catalunya entre el 2003 i el 2006.
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La Fira Modernista, tot i ser
l’acte més multitudinari de la
Festa Major de la Dreta de l’Ei-
xample, és només una part del
total d’actes programats de cara
als pròxims dies 30 i 31 de maig
i 1 de juny. 

Dissabte 31 de maig tindrà
lloc una visita guiada a la Casa Eli-
zalde, un edifici construït el 1895.
Aquest palau urbà va esdevenir
l’any 1983 un dels primers centres
culturals municipals de Barcelo-
na. Abans d’aquesta visita, però,
es farà una xerrada a càrrec d’An-
tonio Capella –que també farà el
pregó de les festes del barri– al

mateix Centre cultural sobre la
història de la fàbrica propietat
d’aquesta família. 

La visita cultural a la Casa Eli-
zalde no serà l’únic acte d’aquest
estil, ja que diumenge 1 de juny
a partir de dos quarts d’una del
migdia tindrà lloc una ruta guia-
da al Palau Macaya del passeig de
Sant Joan. Al mateix vial, però
dissabte al matí, s’organitzarà
una passejada on els participants
podran descobrir la història i
l’entorn natural d’aquest carrer. 

Abans de l’inici de les festes,
tot i que emmarcat en les ma-
teixes, se celebrarà també una
conferència sobre les oportuni-
tats d’inversió en el mercat afri-
cà a la Sala de Plens del Distric-
te, a partir de les 8 de la tarda del
dijous 29 de maig. 

Història i natura completen les
festes de la Dreta de l’Eixample
» La Fira Modernista és només una part del programa de celebracions

del barri, que arriba carregat de propostes per a tots els gustos

» Cor Eixample celebra la seva desena Fira Modernista del 30 de maig a l’1 de juny al carrer Girona
» Fa pocs dies l’eix comercial va rebre el premi del Govern a la Millor Iniciativa per a aquesta mostra

El districte es vesteix d’època

Redacció
DRETA DE L’EIXAMPLE

La Fira Modernista comptarà també amb atraccions per a nens. Foto: Dani Rovira / Districte de l’Eixample

MOSTRA4El carrer Girona tor-
narà a omplir-se de vestits d’è-
poca, cotxes de principis del se-
gle XX i art. La desena edició de
la Fira Modernista, que orga-
nitza Cor Eixample els pròxims
dies 30 i 31 de maig i 1 de juny,
tallarà aquest vial del districte
des de l’avinguda Diagonal fins
a Consell de Cent en el marc de
la Festa Major de la Dreta de l’Ei-
xample. 

La Fira Modernista 2014
compta amb tota una sèrie de
novetats, com l’ampliació de
dos dies a tres de durada o l’ex-
posició del primer cotxe que va
sortir de la fàbrica Elizalde ara fa
un segle. I és que enguany la fes-
ta de Cor Eixample girarà al
voltant d’aquesta emblemàtica
fàbrica. 

EL PRIMER COTXE A LA CIUTAT
Molta gent avui dia relaciona el
cognom Elizalde amb el centre
cultural del carrer València, però
pocs saben que aquest està lligat
a una família que posseïa un ne-
goci de fabricació de cotxes i mo-
tors per a avions. 

El 16 d’abril del 1914, Arturo
Elizalde i Rafael Biada –els dos
socis de l’empresa del motor–
sortien de la fàbrica del passeig
Sant Joan amb el primer cotxe
que va circular pels carrers de
Barcelona. La seva destinació va
ser Vilassar de Mar, en una èpo-
ca on encara predominaven els

carruatges i el transport amb
animals. En aquest sentit, la
Fira Modernista d’enguany aco-
llirà la mostra d’aquest auto-
mòbil, un vehicle que podia as-
solir velocitats de fins a 10 qui-
lòmetres per hora. 

Una altra de les novetats
d’aquesta edició serà la desfila-
da de gossos, que comptarà amb
la col·laboració de la unitat ca-
nina de la Guàrdia Urbana.
Aquest acte tindrà lloc diumen-
ge al matí, entre les 11 i les 2 del
migdia. 

La fira serà també una opor-
tunitat perquè els comerciants
de Cor Eixample puguin treure
els seus productes al carrer. Se-
gons informen des de l’eix co-
mercial, enguany esperen la par-
ticipació de més de 100 parades
de botiguers. De fet, cada any
més comerciants demanen po-
der sortir al carrer durant la
Fira, ja que coincideix amb la
Festa Major de la Dreta de l’Ei-
xample i el volum de gent que vi-
sita l’espai és més gran. 

“La Fira Modernista està
consolidada i cada cop hi col·la-
boren més entitats de la Dreta de
l’Eixample”, explica a aquesta
publicació Carme Izquierdo,
presidenta de Cor Eixample.
L’eix comercial va rebre recent-
ment el premi a la Millor Ini-
ciativa Col·lectiva Territorial,
que lliura el Govern, per l’orga-
nització de la Fira Modernista.
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Deixarà la presidència de
Cor Eixample un cop fi-
nalitzi aquesta edició de la

Fira Modernista?
Sí, en efecte.

Quines són les raons que l’han
empès a prendre aquesta decisió?
Fa vint anys que hi sóc i ja no tinc
l’establiment perquè m’he jubilat.
Considero que ha d’entrar una
persona jove, que conegui com
funciona el tema de les xarxes so-
cials aplicades al petit comerç.
Aquí ens hi hem de posar molt se-
riosament perquè el comerç de
proximitat està patint molt. 

Internet i les xarxes socials no po-
den quedar al marge...
En aquests moments s’està ve-
nent molt per Internet, però el co-
merç de proximitat encara no ha
acabat d’entrar en aquest món.
Ens hem de posar al dia. Ens cal
una persona jove que faci aques-
ta feina. A més, una junta nova
sempre aporta coses diferents. 

Quin balanç fa dels seus 20 anys
al capdavant de Cor Eixample?
Vam començar del no-res, arran
d’una col·laboració d’uns 20 co-

merços amb la Casa Elizalde, on
ens vam començar a donar a co-
nèixer al barri. He gaudit molt du-
rant aquests anys i he conegut
gent meravellosa. Entre totes les
juntes hem fet que Cor Eixample
es convertís en una icona de la
Dreta de l’Eixample. 

La Fira Modernista ha estat un al-
tre d’aquests èxits, fins al punt de
convertir-se en tot un referent del
comerç al districte i a la ciutat.
Quin és el secret?
Estem al bell mig del Modernisme
a la ciutat.  El nostre era el lloc ide-
al per fer aquesta fira. Aconseguir
tallar el carrer Girona des de Dia-
gonal fins a Consell de Cent durant
tres dies era una bajanada fa uns
anys, però a poc a poc hem anat
ampliant la superfície de la fira. A
més, estem al centre de la ciutat,
on hi ha molt turisme. 

Creixen també els visitants any
rere any?
Sí. Estem fent molt ressò sobre el
fet que enguany la fira arriba a la
seva desena edició, i sobre les di-
ferents activitats que farem.

Quines altres accions porta a ter-
me Cor Eixample per dinamitzar
el comerç del barri?
Creiem molt en tot el que té a veu-
re amb la formació. Hem fet cur-
sos sobre diferents aspectes per

anar entrant a poc a poc en el
tema de les xarxes socials. Tam-
bé portem gent d’ESADE perquè
ens expliquin temes d’organitza-
ció i màrqueting. També cele-
brem l’Street Market, a la pri-
mavera i a la tardor, que ens ha
ajudat a posicionar-nos a Gran
Via amb Passeig de Gràcia. Si la
gent no ve a la teva botiga, tu
l’has d’anar a buscar al carrer.

S’engresquen els comerciants
amb les activitats de l’associació?
Estem en un moment anímica-
ment molt complicat. Tothom
està una mica baix de moral. Si
tens un negoci però no intentes

lluitar per estar al dia, per reno-
var-lo constantment, estàs mort.
Parlem amb els comerciants per
intentar animar-los, però costa
una mica. 

L’oposició va tombar al Ple la
proposta d’horaris de l’alcalde
Trias, consensuada amb els re-

presentants del comerç barcelo-
ní. Sembla que el serial dels ho-
raris no té aturador...
La caixa de Pandora s’ha obert.
No sóc pessimista, però aquest
tema va per mal camí perquè al
final s’acabarà obrint sempre.
També cal entendre que les fa-
mílies que tenen un negoci volen
gaudir dels seus fills els diu-
menges i festius. Nosaltres llui-
tarem fins al final per respectar
el model de comerç català.  Els ei-
xos fa mesos que estem decidint
de quina manera aquests horaris
poden anar a favor del turisme i
alhora no perjudicar els hàbits de
compra dels barcelonins. 

Es ven més per obrir durant més
hores?
Jo sóc partidària del no. El pastís
sempre és el mateix. En aquest mo-
ment el consum ha baixat moltís-
sim degut a la crisi. Si t’has de com-
prar dues camises o samarretes,
te’n compraràs només dues, in-
dependentment de quan obrin

els comerços. Tothom sap el que
pot gastar.

Està patint un atac liberalitzador
el model de comerç català?
Sí. També pel tema de l’engran-
diment dels centres comercials.
Tot això va en contra del nostre
comerç de proximitat. 

Aquesta és una altra preocupació,
la de l’augment de les grans su-
perfícies comercials a Barcelona
i rodalia. Es tracta d’una bom-
bolla que pot acabar esclatant i
afectar tothom?
Sí. La Fundació Barcelona Co-
merç va demanar una entrevista
amb el president Mas, que els va
rebre. Però hi ha molts interessos
involucrats. El peix gran es men-
ja el més petit, i em sap greu dir-
ho. Tanmateix, nosaltres no ens
deixarem menjar. Hem de parlar
i negociar entre tots, perquè si de-
batem hores, és possible que pu-
guem arribar a un acord que sa-
tisfaci tothom. 

“Si no lluites per 
renovar el negoci, 

estàs mort”

F. Javier Rodríguez
EIXAMPLE

“Els horaris comercials

són una caixa de

Pandora. Acabarem

obrint sempre”

Carme Izquierdo és la presidenta de Cor Eixample

La històrica presidenta de l’eix comercial Cor Eixample prepara els últims 
serrells de la que serà la seva última Fira Modernista com a presidenta 
de l’associació. Izquierdo fa un repàs als seus anys al capdavant de 
Cor Eixample i parla dels horaris comercials i de les grans superfícies.
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CULTURA4Els instituts de se-
cundària de l’Eixample volen
mostrar el potencial artístic
dels seus alumnes. Per fer-ho
han organitzat la Mostra d’Art
Jove de l’Eixample, que se ce-
lebrarà entre el 13 i el 25 de
maig, amb una oferta que in-
clourà un ampli programa de
representacions artístiques que
exhibiran als centres cívics i a
les biblioteques del districte. La
mostra es caracteritzarà per la
seva varietat, ja que els treballs

dels  alumnes  inclouen teatre,
fotografia, curtmetratges, arts
plàstiques, música, dansa, po-
esia i diferents tallers. 

Una de les parts més atrac-
tives de la cartellera és la que fa
referència a les arts plàstiques,
on hi destaca la feina de l’IES
Ernest Lluch, que és l’enca-
rregat de l’exposició Poesia Vi-
sual que es podrà visitar al
Centre Cívic del Fort Pienc
cada dia de la mostra. Pel que
fa a l’oferta de fotografia i curt-

metrages, els alumnes de quart
d’ESO de l’IES Poeta Maragall
han preparat la projecció, pel
dissatbe 10 de maig, de Tres
minuts de ficció, una sèrie de
petits curtmetratges fets per
ells mateixos.

En el camp del teatre, el dis-
sabte 24 de maig els alumnes
de l’IES Jaume Balmes repre-
sentaran les obres Quadern
adolescent, a les 12 del migdia,
i Bruixeries, a dos quarts de set
de la tarda.

Art juvenil nascut als instituts

Protesta d’Stop Pujades
dins d’un bus turístic

TRANSPORT4La plataforma
‘Stop Pujades’, contrària a l’aug-
ment del preu del transport pú-
blic a la ciutat, va convocar una
protesta  al centre de Barcelona
aquest dissabte passat que va
acabar amb una vintena dels
seus membres dins un autobús
turístic, a la plaça de Catalunya,
des d’on van llegir un manifest.
Les diverses reivindicacions d’a-
questa plataforma ciutadana
demanen “un transport públic al

servei de les classes populars
amb tarifes més baixes per re-
duir el trànsit i la contaminació”
i aconseguir que “la mobilitat si-
gui un dret i no un negoci”. 

Tal com han publicat diver-
sos mitjans, la protesta va tenir
menys seguiment que les ante-
riors convocatòries de la plata-
forma. Segons la Guàrdia Ur-
bana, s’hi van reunir un cente-
nar de persones que van donar
suport a la mobilització.

Mig any de treva. L’Ajuntament
ha decidit suspendre durant sis
mesos la concessió de llicèn-
cies de pisos turístics a la ciutat.
En el cas de l’Eixample, a dife-
rència d’altres districtes de la
ciutat, la mesura, pactada entre
CiU i el PP, afecta tots els seus
barris. 

Segons xifres municipals que
el president del grup municipal
del PP, Alberto Fernández Díaz,
va fer públiques després de l’a-
cord amb l’Ajuntament, l’Ei-
xample té actualment 3.519 lli-
cències d’aquest sector, quan
el desembre del 2011 en tenia
només 1.051. 

Durant aquests sis mesos el
consistori té previst redactar
un pla especial per regular els
habitatges turístics en totes les
zones afectades. La intenció és
aprovar-lo de forma inicial a
l’estiu i acabar-lo abans que fi-
nalitzi l’any. Aquest pla tindrà la

missió d’establir si s’allarga la
suspensió de noves llicències o,
tal com ja es fa a Ciutat Vella,
obligar a concentrar els pisos tu-
rístics en un mateix bloc.

CREIXEMENT CONTINU 
L’origen del creixement dels pi-
sos turístics al districte es re-
munta al 2010, quan va entrar

en vigor el Pla d’usos de Ciutat
Vella, que va prohibir l’obertu-
ra de nous habitatges d’aquest ti-
pus. Això va provocar que s’es-
tenguessin pels districtes més
propers i, juntament amb la
crescuda del turisme, ha fet en-
filar la xifra total a la ciutat fins
als 7.480, segons l’últim re-
compte fet al febrer.

L’Eixample té actualment 3.519 pisos turístics. Foto: Arxiu

Fre temporal al creixement
dels pisos turístics al districte 

Redacció
EIXAMPLE

Successos | Detinguts per vendre droga a menors
Els Mossos d’Esquadra han detingut els tres membres d’una associació
cannàbica, Skunk Projecte –amb seu social al carrer Calàbria–, després

de detectar que entre els socis hi havia menors d’edat, segons ha informat
BTV. La investigació va començar després de la denúncia d’una mare.
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Amics de la Bici vol paralitzar
els canvis de l’ordenança 

MOBILITAT4L’agrupació d’u-
suaris de la bicicleta ‘Amics de
la Bici’ vol que l’Ajuntament
paralitzi el procés de modifica-
ció de les ordenances que regu-
len l’ús de la bicicleta a Barce-
lona. En un comunicat, aques-
ta plataforma demana la di-
missió del regidor de Mobilitat,
Eduard Freixeses, i del seu
equip i lamenten que “la pro-
posta d’ordenances del regidor
Freixedes està plena d’il·legali-
tats i discriminacions per la bi-
cicleta”.  Per exemplificar aques-
ta“discriminació” als ciclistes,
recorden que l’esborrany de la

nova regulació estableix que els
ciclistes que travessen un pas de
vianants no tenen preferència
respecte dels cotxes.

El col·lectiu ciclista també va
aprofitar l’última Passejada amb
Barret, un acte que organitzen
anualment, per reivindicar els
carrils laterals de la Rambla de
Catalunya i aconseguir que se
senyalitzin com a zones amb li-
mitació de velocitat a 30 km/h
i siguin de prioritat per als ve-
hicles sense motor, ja que la cir-
culació per l’andana central està
prohibida i se sanciona els ci-
clistes que hi circulen.

L’Eixample fa un pas endavant
més en el projecte Xeix d’inte-
gració dels diferents col·lectius
d’immigrants i començarà a tre-
ballar amb la comunitat pakis-
tanesa que resideix o treballa al
districte. A més, la iniciativa
s’amplia geogràficament i a par-
tir d’ara també es desenvolupa-
rà al barri de Sant Antoni. 

El projecte, que fins ara
comptava amb una mediadora
experta en llengua i cultura xi-
nesa, incorpora una mediadora
experta en llengua i cultura pa-
kistanesa que, segons el consis-
tori municipal, busca “facilitar
l’apropament d’ambdues cul-
tures”. El projecte, que té un
pressupost de 94.000 euros,
compta amb la col·laboració de
les associacions comercials del
territori, com són l’Associació de
Comerciants Eix Fort Pienc
(ACEFP) i el Sant Antoni Co-
merç (SAC). El regidor del Dis-
tricte de l’Eixample, Gerard Ar-
danuy, ha explicat que “la nos-
tra voluntat és continuar am-
pliant aquest projecte per faci-
litar la integració de les persones

nouvingudes al districte a tots els
barris de l’Eixample”, afegint
que “al barri del Fort Pienc por-
tem un parell d’anys treballant
amb la comunitat xinesa i l’ex-
periència està sent molt positi-
va. Ja es comencen a veure els
resultats d’aquesta iniciativa
amb un enfortiment del teixit as-
sociatiu”.

CONSOLIDAR EL PROJECTE
El projecte Xeix té com a objec-
tiu principal  la seva consolida-
ció al barri del Fort Pienc i es-
tendre’s a altres barris de l’Ei-

xample, a través del projecte
XarxEixample. En el cas del ba-
rri del Fort Pienc es focalitzarà
l’actuació en els àmbits comer-
cial, educatiu, cultural i social i
en el cas de Sant Antoni està pre-
vist enfortir l’associacionisme
comercial, tal com es va fer en la
primera fase al Fort Pienc. En
ambdós barris està previst que
se celebrin activitats amb les
quals l’Ajuntament busca fo-
mentar “la incorporació activa
de les comunitats xinesa i pa-
kistanesa al teixit associatiu dels
barris” de la ciutat.

Els pakistanesos són dels col·lectius immigrants més nombrosos. Foto: Arxiu

Pas endavant per a la
integració dels pakistanesos

Redacció
SANT ANTONI



13 maig 2014

Esports
| 20

líniaeixample.cat

Més de 8.000 corredors a la
cursa DIR Guàrdia Urbana 

MARXA4La segona edició de la
cursa DIR Guàrdia Urbana va
reunir aquest diumenge més de
8.000 corredors en una prova
que destaca per la seva pecula-
ritat, ja que el seu recorregut
transcorre en una línia recta de
10 quilòmetres que travessa l’a-
vinguda Diagonal des del Palau
Reial, on hi ha la sortida, fins a
la línia de meta situada a Selva
de Mar. Entre els participants
s’hi podien trobar atletes de

tots els nivells, alguns amb l’ob-
jectiu d’acabar sense mirar gai-
re el cronòmetre i d’altres con-
centrats en oferir el seu millor
rendiment per rebaixar la seva-
marca en la distància de 10 qui-
lòmetres.

Entre els participants, i fent
honor al nom de la prova, hi ha-
via diversos agents de la Guàr-
dia Urbana, que es van mostrar
orgullos de participar en la cur-
sa que ells mateixos organitzen.

L’atleta del FC Barcelona Ab-
delaziz Merzougui es va imposar
de forma clara en la 30a edició
de la categoria masculina de la
Milla Sagrada Família celebra-
da a finals d’abril i que al mateix
temps també és la 8a edició del
Trofeu Internacional Ciutat de
BCN-Gran Premi Gaudí Sport. 

Merzougui va completar les
dues voltes del recorregut situat
al voltant de la Sagrada Família
amb un temps de quatre minuts
i 16 segons després de protago-
nitzar un fort atac durant la se-
gona volta i que cap altre atleta
va poder seguir. L’atleta català
d’origen marroquí va treure tres
segons al segon i tercer classifi-
cats respectivament, Adel Me-
chaal i Artur Bossy, que es van
disputar les dues places res-
tants del podi en un final molt
ajustat. Merzogui, que ja es va
endur la victòria l’any passat, va

assegurar davant els mitjans de
comunicació que estava “molt
satisfet per repetir victòria a la
Milla perquè aquest any hi ha-
via molts bons corredors”.

TERCERA VICTÒRIA DE PEREIRA 
L’atleta del Club Atletisme Bikila
Solange Pereira va confirmar
el seu bon estat de forma  i va re-

validar el triomf per tercer any
consecutiu. Amb un temps de
quatre minuts i 49 segons, va re-
baixar en dos segons el temps de
l’any passat. La segona posició
va ser per Elián Pérez, del Va-
lencia Terra i Mar, i l’atleta del
FC Barcelona Esther Guerrero
va tancar el podi amb un sor-
prenent tercer lloc.

Merzougui, vencedor de la Milla que organitza La Fundació Claror. Foto: Milla

Merzougui i Pereira repeteixen
triomf a la Milla Sagrada Família

Redacció
EIXAMPLE

Bàsquet | La U.E. Gaudí, a la promoció d’ascens 
La U.E Gaudí jugarà la promoció d’ascens a Segona Catalana després de

derrotar en l’última jornada del campionat de lliga al  C.B. Roser B per  
57 -68. Amb aquesta victòria l’equip de l’Eixample ha aconseguit acabar
la lliga en la tercera posició amb un balanç de 20 victòries i 10 derrotes. 
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DIJOUS 5 DE JUNY
20:00 Sin tierra és una història del comporta-

ment humà en una sèrie de capítols que s’es-
devenen com a fites fins d’una línia crono-
lògica. A càrrec de la companyia Camaralu-
cida. / Centre cívic Sagrada Família. 

DILLUNS 19 DE MAIG
18:00 Taller Pensament Positiu. Aquesta acti-

vitat pretén fer que els participants prenguin
consciència per integrar el pensament posi-
tiu en el seu dia a dia. / Centre cívic Sagrada
Família.

DILLUNS 26 D’ABRIL
10:00 - 11:00 Correcció postural és un taller que

posa èmfasi en el treball corporal per tal de
millorar la postura i estirar el cos de mane-
ra correcta i evitar així lesions. / Centre cul-
tural Teresa Pàmies.

FINS AL 17 DE MAIG
Matí-Tarda Rastres pictòrics d’informació. Ex-

posició sobre el pintor italià Massimo Cova,
que reflexiona sobre qüestions com la iden-
titat catalana en una exposició que explora
la relació entre el llenguatge de la pintura i
la tecnologia digital. / Cotxeres Borrell.

A PARTIR DEL 5 DE JUNY
Matí-Tarda Els temibles jocs de miralls del sen-

yor Escafandre és una mostra sobre paral·le-
lismes, equívocs i coincidències visuals a
partir de la fotografia i el vídeo. / Centre cí-
vic Urgell.

DIJOUS 15 DE MAIG
18:00 Contes a mà. Els nens i nenes amb edats

compreses entre els 2 i els 4 anys podran gau-
dir d’aquesta activitat conta contes a càrrec
de Gina Clotet. / Biblioteca Joan Miró.

DILLUNS 19 DE MAIG
18:00 Contes de cor blau. En el món dels con-

tes, sempre s’ha dit que reis, reines, prínceps
i princeses tenen la sang blava. Contes sobre
temàtica tradicional i medieval. / Biblioteca
Sant Antoni. 

DILLUNS 26 DE MAIG
19:00-20:30 Taller de Zumba, una activitat car-

diovascular que combina exercicis de tonifi-
cació amb passos de balls llatins. / Centre cí-
vic Sagrada Família. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Aquesta és una comèdia de titelles que
fa reflexionar sobre la diversitat i els
rumors amb què convivim. A càrrec de
Néstor Navarro, La Puntual i Putxinel·lis
de Barcelona. Adreçada a majors de 4
anys. / Biblioteca Fort Pienc. 

Llibres a escena
A Babel en patinet
Dc. 21 d’abril a les 17:30

Taller tecnològic que ensenya a fer ser-
vir el programa Movie Maker d’edició
de vídeos i fotografies. Activitat a cà-
rrec de Noel Anton. Organitza el Cen-
tre cívic Cotxeres Borrell.

Fes el teu vídeo
Movie Maker

Dm. fins al 27 de maig

Obra simbòlica en què no hi ha una úni-
ca història N’hi ha tantes com nens, ne-
nes i adults vagin a veure-la. Aques es-
pectacle és una finestra al màgic pro-
cés de la creació. / Centre cívic Sagra-
da Família. 

Teatre
L’Arbre de la vida

Dc. 14 de maig a les 17:30

L’art del txi-kung fa referència a una
diversitat de tècniques orientals, ha-
bitualment relacionades amb la me-
dicina xinesa tradicional. Imparteix les
classes el professor Néstor Gabriel. /
Centre cultural Teresa Pàmies. 

Taller
Txi-Kung

Dv. 16 de maig a les 12:15

agenda@comunicacio21.com

AGENDA MENSUAL
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