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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 Hor-
ta, 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. 

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

CIUTAT4L’Ajuntament ha posat
en marxa els Plans de Turisme de
Districte com a eina de descon-
centració territorial de l’activitat
turística a Barcelona, per tal d’or-
denar i obtenir una millor distri-
bució dels seus efectes en el con-
junt del territori i afavorir-ne
una millor gestió. Es tracta d’un
nou mapa turístic de la capital ca-
talana que posa en valor la iden-
titat de cada barri i districte i en
destaca tots els seus atractius, de
manera que els turistes desco-
breixin els “secrets més ben guar-
dats de la ciutat”.

Tal com ja va avançar Línia
Hortaen l’última edició, el Pla de

Turisme del Districte és un dels
més avançats i es basa en dos
grans projectes: Horta-Guinar-
dó de cinema i la Balconada de
Barcelona. El primer intenta
atreure turistes al districte reco-
rrent els punts que han estat
plató de diverses pel·lícules. El se-
gon vol fer realitat el projecte del
Parc dels Tres Turons (el Turó de
la Rovira, el Carmel i la Creueta
del Coll), amb el Turó de la Ro-
vira, les vistes sobre la ciutat i la
seva bateria antiaèria com el
gran reclam. La pròxima ober-
tura, el 25 de febrer, de l’Hospi-
tal de Sant Pau serà una altra de
les fites importants.

Desconcentració territorial
de l’activitat turística

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

Pamela Martínez
HORTA-GUINARDÓ
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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
públic de Barcelona (PMI). Con-
cretament es tracta de diverses
actuacions als districtes d’Horta-
Guinardó, Les Corts, l’Eixample,
Sants-Montjuïc, Sant Martí, Nou
Barris 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 su-
posaran una inversió total de
prop de 45,57 milions d’euros.
D’aquests, poc més de 40 mi-
lions d’euros es destinaran a ac-
tuacions integrals i els altres
cinc serviran per fer obres en es-
pais verds.

Aquest pla està pensat per
millorar l’accessibilitat, la il·lu-
minació, el paisatge urbà, i el
manteniment dels barris per
aconseguir una regeneració ur-
bana. A més es treballa amb
materials eficients per incentivar

l’estalvi energètic. En total, el Pla
de Millora Integral preveu la
plantació de 597 arbres, la reno-
vació de 56.000 metres qua-
drats de voreres i l’asfaltatge de
79.000 metres quadrats.

MILLORES A LES PLACES
Les primeres obres de millora
que s’estan desenvolupant a Hor-
ta-Guinardó són per millorar

l’accessibilitat de diverses places.
Es tracta d’actuacions a les pla-
cetes de Montbau i a la plaça de
Raimon Casellas, a Can Baró.

A les placetes Montbau es
reordenaran el conjunt de nou
places compreses entre quatre
carrers i al voltant de diversos
blocs de pisos. Es faran treballs
per millorar l’accessibilitat i per
reordenar l’àrea d’aparcament de
les quatre places que donen al ca-
rrer de Joan Sales. Amb l’actua-
ció es renovarà l’enllumenat, es
plantarà nou arbrat i es millora-
rà la xarxa de clavegueram i el pa-
viment de les voreres, en una ac-
tuació que es preveu finalitzar al
mes de setembre.  

A la plaça de Raimon Casellas
i entorns, al barri de Can Baró es
millorarà també l’accessibilitat
amb la renovació de les escales
que comuniquen amb el carrer
d’Albert Llanas, i s’hi instal·larà
un nou ascensor. També s’eli-
minaran les petites escales ac-
tuals i es substituiran per rampes.

Barris més accessibles
» Comencen diverses obres al districte en el marc del Pla de Millora Integral de l’espai públic
» Les primeres actuacions són per millorar l’accessibilitat de les places a Montbau i Can Baró

REDACCIÓ4Una altra de les ac-
tuacions destacades que s’estan
fent al districte és la remodelació
de la plaça Eivissa, nucli i centre
neuràlgic del barri d’Horta.
Aquests treballs van començar el
mes de setembre i contemplen la
reforma de la plaça amb l’objec-
tiu principal de donar prioritat
als vianants, però compatibilit-
zant aquest ús amb l’accés rodat
a veïns, residents i comerciants.
L’actuació preveu també la col·lo-
cació de nou paviment i mobiliari
urbà, la plantació d’arbrat i la re-
novació de l’enllumenat públic i
de la xarxa de serveis.

Aquestes obres  formen part
de l’estratègia de millorar deter-
minats espais amb encant i his-
tòria d’Horta-Guinardó i respo-
nen a la voluntat de posar en va-
lor el casc antic del barri d’Hor-

ta. Les actuacions són fruit d’un
llarg procés de treball participa-
tiu amb els veïns que va comen-
çar l’estiu de 2010 i que va ser-
vir per recollir les idees i peticions
dels ciutadans.

Les actuacions han provocat
algunes afectacions com, per
exemple, la necessitat de tras-
lladar, a la plaça Bacardí, la ba-
llada de sardanes, la mostra de
pintures del col·lectiu d'artistes
i la Fira d'Artesania, activitats que
habitualment es feien a la plaça. 

Les obres tenen un pressu-
post de més d’1 milió d’euros, i
abasten tota la plaça d’Eivissa, el
tram adjacent del carrer Ful-
ton, un petit tram del carrer
d’Horta i el carrer Baixada del
Mercat. Les actuacions  està pre-
vist que finalitzin a principis
d’estiu d’aquest mateix any.

Reformant la Plaça Eivissa

Les placetes de Montbau (a dalt a l’esquerra) i dos dels accessos a la plaça de Raimon Caselles (dreta i a baix a l’esquerra). Fotos: Google Maps

Horta-Guinardó es 
renova amb el Pla 
de Millora Integral

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

Reparació | Obres al clavegueram d’Alcalde de Móstoles 
Des del passat 7 de gener i fins al pròxim 28 de febrer s’estan fent obres de 

reparació a la claveguera del carrer Alcalde de Móstoles entre el carrer Taxdirt i el
passatge Sant Pere. Les actuacions han obligat a desplaçar la parada del bus 92 

entre passatge Sant Pere i Ronda Guinardó, al tram entre Sant Pere i Encarnació. 
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@Ferrancm: Que el 2014 ens manifestem
per l’escola en català demostra que a la
Transició alguna cosa es va fer fatal, no?
#Somescola.

@AdaColau: Los criminales del PP votarán
otra vez contra la reforma hipotecaria y las
medidas antidesahucios, con arrogancia y
chulería. Otra vez.

@Catinformació: El cardenal Lluís Martínez
Sistach al #maticatradio: “la reforma de la
llei de l’avortament que prepara el govern
espanyol es queda curta”.

Es defineixen oxímoron aquells
conceptes de significat contra-
dictori o incoherent entre ells
mateixos, per exemple: aigua
seca, mort vivent, llum fosca, cla-
morós silenci o foc gelat. Doncs
bé, la coordinadora de societats
cíviques Convivència Cívica Ca-
talana presidida pel filòsof (?)
 senyor Francisco Caja és una
mostra tangible de com amb un
títol es pot desvirtuar el seu ver-
tader significat fent tot el con-
trari. Anem a pams. 

Convivència: Viure plegats
en harmonia. No fan res per
mantenir la convivència, se su-
posa entre els catalans de parla
catalana i els de parla castellana,
a més s’oblida (i no és casualitat)
dels ciutadans que tenen altres
idiomes materns i fan tot el pos-
sible per dividir els ciutadans
 catalans per raó de la llengua
que parlin. 

Cívica: Zel dels ciutadans en
l’ordre polític pels interessos i
les institucions del país. Els in-
teressos del nostre país els im-
porten ben poc i no fan altra
cosa que convocar alguns ciuta-
dans per les conveniències par-
ticulars de la seva pròpia pro-
posta i sempre a la contra, com
per exemple, afirmant que no hi
ha saldo negatiu a les balances
fiscals entre Catalunya i Espa-
nya, negant-se a presentar els
números d’on surten els càlculs. 

Catalana: Perquè resideixen
aquí i prou però en la resta, en
tots els seus capteniments i
 accions, la seva postura és to-
talment castellana, o sigui, ne-
gació de l’existència de la nació
catalana. Tot plegat, CCC és
com un triple salt mortal en cai-
guda lliure.

4Oxímoron
Per Jordi Lleal

L’estructura política espanyola
sembla que no pot tenir atura-
dor pel que fa a la persecució a
ultrança de la llengua catalana
arreu. Sembla que ho tinguin
escrit al seu ADN: Són mono-
lingües forever. A part de tot
l’entramat muntat a les illes Ba-
lears i Pitiüses, a la Franja de
ponent, i al País Valencià, en
què l’actuació de govern porta a
negar la unitat lingüística i ar-
raconar al màxim l’ús públic
del català, la setmana passada
l’atac va tocar de nou la im-
mersió lingüística a les escoles
que depenen de la Generalitat
de Catalunya. Ha estat un atac
frontal i amb total desvergo-
nyiment.

Primerament, les cinc fa-
mílies que van impugnar la im-
mersió lingüística no són inno-
cents, no són unes famílies
preocupades per l’educació
dels seus fills i de les seves filles,
estan preocupades en com per-
judicar la llengua i la cultura
catalanes, la pròpia de la terra
que els ha acollit o on han vis-
cut sempre. Tenen un rerefons

ideològic molt evident al dar-
rere. No hi ha cap possibilitat
de diàleg ni de negociació amb
algú que porta al tribunal el sis-
tema educatiu per motiu ideo-
lògic, per motiu d’imposar la
cultura que ells consideren su-
perior per dret de conquesta.
Sembla que no pugui ser possi-
ble que hi hagi gent que pugui
anar contra la llengua del país
on viu. Sembla que no pugui
ser possible que l’objectiu de
cinc famílies sigui carregar-se
la normalització de la llengua
de la terra.

Els mestres i les mestres
han aconseguit durant les dar-
reres un petit/gran miracle:
apropar el català a milers d’a-
lumnes que hi haurien estat
aliens la resta de la seva vida.
Han aconseguit que en molts
indrets del país la llengua de
comunicació entre un alumne
pakistanès i un de romanès si-
gui la pròpia del poble on viu, la
catalana. Cinc famílies carrega-
des de ressentiment cultural i
lingüístic no poden tirar en or-
ris una feina d’aquest nivell.

#JoDecideixo#EnCatalà

Vivim en un món de moltes in-
certeses, en una època en la
qual la incertesa ha esdevingut
el càncer nostre de cada dia.
Ara bé, existeix una certesa
molt clara: no sortirem mai de
l’anomenada crisi estructural si
no es posa fi a l’economia espe-
culativa. 

I això, a hores d’ara, és com-
pletament impossible ja que
qui ho comanda tot a l’ombra,
la plutocràcia radical, ha esde-
vingut boja i pretén reforçar, en
els pròxims anys, el seu poder
absolut mitjançant aquesta –
destructiva– economia especu-
lativa.

No hi ha cap dubte: el món
del segle XXI és molt més infe-
liç, injust i violent que no pas el
del segle XX. Malauradament,
la política social ha mort i ha
estat substituïda per una ideo-
logia críptica que s’ho vol carre-
gar tot. 

La ideologia de la plutocràcia

radical, dels consells d’adminis-
tració de les grans corporacions
impersonals i metafísiques, ens
condueix cap al precipici. De
fet, el problema gros, el pessi-
misme convertit en realitat
mortificadora, és que no hi ha
cap alternativa clara a la ideo-
logia de la plutocràcia radical.
Avui en dia tot està fragmentat
i desactivat. 

No existeix voluntat ni ca-
pacitat de canviar les coses, ni
de ser racionals. Tot gira al vol-
tant de les arbitrarietats de la
plutocràcia. 

Un altre element al servei
de la plutocràcia radical, que ho
està fent tot malbé, és la globa-
lització salvatge i descontro-
lada. Cal tenir molt present que
la plutocràcia tercermundista
és molt pitjor que la plutocràcia
occidental. Avui en dia els rics
xinesos i indis són els màxims
responsables de l’anorreament
de la classe mitjana europea. 

Per Josep Maria Loste

4Les injustícies del segle XX 4El català, llengua enemiga
Per Emigdi Subirats

#SíQueEsPot

líniahorta.cat
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@JoanTarda: És penós que directius d’em-
preses alemanyes, enriquides gràcies al
nazisme i còmplices d’assassinats, critiquin
el nacionalisme català.

@_isaacrosa: Tras rechazar soluciones a
hipotecados, ahora viene el debate sobre
la justicia universal, y luego el del aborto.
Tarde miserable en el Congreso.

@MelciorComes: Que la llengua anglesa
sigui obligatòria a les escoles, però que no
ho sigui a les càmeres de representants es-
panyoles... Ja està tot dit.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Si us pregunto què creieu que pensen
a Espanya en relació al procés català,
segurament ho encertareu. Els catalans
som conscients de la desinformació
amb què són manipulats els ciuta-
dans espanyols perquè quan fem zap-
ping, navegant pels mitjans de comu-
nicació en castellà, ho veiem i ho es-
coltem, i tal percepció és precisament
una de les causes de l’impressionant in-
crement independentista català.

Em preguntes què pensen els es-
panyols sobre el procés català? Doncs,
segurament no s’ho creuen, oi? Per la
televisió els diuen que es tracta d’una
tàctica del president Artur Mas per fer-
los xantatge a canvi que l’Estat tracti
els oligarques catalans com a “espa-
nyols amb privilegis”.  Si aquells an-
tics burgesos proteccionistes de des-
prés d’Antoni de Campmany van de-
cidir aprendre novament la llengua ca-
talana, per tal d’intentar liderar el ca-
talanisme de poble, amb l’objectiu d’a-

menaçar Madrid, en el context de les
seves negociacions per intentar com-
partir part dels beneficis de l’explo-
tació hispànica durant el segle XIX,
aquesta vegada Espanya no espera res
diferent dels polítics catalans.

Els polítics espanyols esperen això,
però són matussers. Aquells que s’es-
panten, de seguida volen provar d’a-
pagar el foc amb benzina, i els altres,
més escèptics, també són més limitats
intel·lectualment. És el cas de la se-
nyora Susana Díaz, que ens distreu
analitzant el problema català com un
simple pols entre la dreta madrilenya
i les perifèriques (tothom sap que
ERC, CUP, o l’esquerra abertzale bas-
ca  són grups empresarials de dreta),
alhora que ens il·lustra explicant-nos
que no són pas els territoris els que pa-
guen, “sinó que són les persones, és
Europa…”  (encara com no pregunta
si Europa és una senyora o una
 senyoreta!). Queda tot dit.

4Què pensen els espanyols?
Per Manel Fantassin

La sentència de la sala contenciosa ad-
ministrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, sobre l’o-
bligatorietat de fer el 25% en castellà
de l’horari lectiu per garantir la seva
presència mínima com a llengua ve-
hicular en cada un dels cinc col·legis
catalans, en el curs i en la classe de re-
ferència, ens ha deixat estupefactes.
Com ha dit el president de la Gene-
ralitat, “no pot ser que uns pocs esti-
guin qüestionant contínuament i in-
tentin alterar el sistema de pràctica-
ment tots”, i ha advertit que “no per-
què aquests pocs ho facin, canviarem
el sistema que és del gust  i de l’apro-
vació de la immensa majoria de la gent
de Catalunya i de l’aprovació de mol-
ta gent castellanoparlant que volen
que els seus fills acabin parlant nor-
malment el català, que és la llengua
pròpia”. Per això, aquesta sentència ha
estat recorreguda.

No sé com acabarà la qüestió, però
fins ara queda clar que és una sentèn-
cia colonial, i que es va demostrant el
tracte de colònia que té el Principat.
L’Estat espanyol, des que les tropes del
nét de Lluís XIV de França es van apo-
derar del País Valencià, el 1707; el 1714,
del Principat i el 1715, de Mallorca, va
convertir en colònia els Països Catalans,
que van deixar de ser reconeguts com

a nació que tenia uns furs, una llengua
i una cultura distinta a la de Castella,
i els castellans van deixar de ser con-
siderats estrangers en aquesta terra.
Des de llavors ençà, el tracte no ha dei-
xat de ser colonial, encara que ho han
dissimulat tot el que han pogut i han
fet creure que no era així, perquè els
tractats internacionals els haurien ob-
ligat a donar la independència a
aquests territoris. 

Des de la metròpoli, des de Madrid,
s’ha sabut sempre que la manera d’e-
vitar el perill que poguéssim ser con-
siderats territori colonial, era fer des-
aparèixer la llengua catalana i la cul-
tura que n’ha resultat, per una part, i
procurar que els pobladors d’aquesta
gran nació catalana deixessin de sen-
tir-se el que eren i passessin a con-
vertir-se en espanyols, per l’altra. Això
ho han aconseguit amb una gran part
de la població, o bé, a partir de l’esco-
la i dels llibres que espanyolitzaven,
com els que vol imposar ara Wert, i
amb la concessió de prebendes a les
elits, ja que aquestes s’encarregarien
d’espanyolitzar les classes mitjanes i
baixes, com així ha succeït, tant durant
les èpoques de dictadura com durant
les de democràcia, i gràcies als dos par-
tits d’àmbit estatal, que s’han dedicat
a fer aquesta feina.

4Sentència colonial
Per Joan Lladonet

4Anglès a les escoles
Per Maribel Estrada

Sóc mare de dues filles de 21 i 16 anys.
Estic farta de veure com projecten la
culpa als docents d’anglès del baix ni-
vell d’aquesta llengua en el nostre país.
El passat dissabte dia 4 vaig sentir ver-
gonya al veure el programa emès per
8TV al respecte. 

Jo com a mare he vist com aquests
docents es comprometen amb la seva
tasca. Sempre m’he sentit molt recol-
zada quan he demanat ajuda. Aquests
professionals s’han passat cinc anys de
llicenciatura, més altres de títols d’an-
glès i uns altres d’oposicions per al cos
d’ensenyament. Què més els cal? A
molts polítics, que ben pocs dominen

aquesta llengua saxona, no se’ls ex-
igeix tant, fins i tot molts ni ostenten
títol universitari. 

No entenc com un programa de te-
levisió critica els nivells dels nostres
docents d’anglès. És cert que el nivell
d’anglès del nostre país deixa molt que
desitjar, ¿però és culpa dels docents? 

No s’ha tingut en compte, per ex-
emple, que en països com Islàndia,
Portugal o Holanda els caganius apre-
nen l’anglès gràcies a les pel·lícules
sense doblar, la qual cosa no passa
aquí. Deixem de buscar culpables i tro-
bem les solucions. Això és el que ens
interessa a tots els pares i mares.
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Després d’un any de vida del
projecte d’Inversions Socials
impulsat pel Districte d’Horta-
Guinardó amb la col·laboració
de la Fundació Trinijove, el ba-
lanç és de 26 participants i 12
persones contractades. Aquesta
iniciativa té com a objectiu im-
pulsar l'ocupació i l’economia so-
cial a través d'inversions a l'es-
pai públic, i la formació i la in-
serció laboral de persones en risc
d'exclusió.

El 2013 van participar en
aquest projecte 26 persones de-
rivades pels Serveis Socials que
van assistir a diversos mòduls
formatius destinats a la capaci-
tació laboral. Segons ha informat
el Districte, d’aquestes, 24 han
aconseguit certificats en pre-
venció i 12 persones han trobat

una feina. El projecte ha rebut
una inversió de 120.000 euros.

La regidora del Districte
d’Horta-Guinardó, Francina
Vila, ha valorat molt positiva-
ment el projecte, i ha comentat
que “els districtes i els seus ba-
rris són elements claus a l'hora
de generar llocs de treball” i que
“la integració i la inclusió social

de les persones s'aconsegueix a
través de l’ocupació”.

El projecte continua i està
previst consolidar-lo en els prò-
xims anys. A més, el consistori
està realitzant modificacions en
el procés de contractació públi-
ca municipal perquè es conver-
teixi en una contractació social-
ment responsable.

El projecte continuarà els pròxims anys. Foto: Arxiu

12 persones troben feina amb
un projecte d’inserció laboral
» La iniciativa està impulsada pel Districte i la Fundació Trinijove
» 26 persones també han rebut càpsules de formació professional

Sortegen els 160 pisos de 
la promoció de Can Cortada

HABITATGE4El passat 4 de fe-
brer es van sortejar els 160 pi-
sos de la nova promoció de Can
Cortada, a l’avinguda de l’Esta-
tut, entre els barris d’Horta, la
Vall d’Hebron, Montbau i la
Clota. En el sorteig hi van entrar
les 652 persones que s’havien
inscrit al registre i que complien
les condicions per accedir a
aquests habitatges.

La promoció de Can Corta-
da és de 160 habitatges de pro-
tecció oficial en règim de dret de
superfície que ha estat promo-

guda pel Patronat Municipal
de l’Habitatge de Barcelona. La
promoció consta de 15 pisos de
dos dormitoris i 145 més de
tres dormitoris. També es van
sortejar 152 places d’aparca-
ment. Les quotes mensuals,
amb aparcament inclòs, oscil·len
entre els 392 i els 685 euros.

Del total de 160 habitatges,
40 (un 25% de la promoció) es
van reservar a veïns de la zona
dels barris més propers i 6 pisos
adaptats per a persones amb
mobilitat reduïda.

Redacció
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Protestes | Barcelona sancionarà qui paralitzi el transport
El primer tinent d’alcalde, Joaquim Forn, va anunciar la setmana passada, en una 

entrevista a BTV, que la ciutat sancionarà els manifestants que paralitzin el transport
públic. Des de principis d’any, cada dimecres diversos manifestants es concentren a
les estacions de metro i tren per protestar contra la pujada dels preus del transport.

GUARDONS4Barcelona va re-
conèixer el passat 11 de febrer els
ciutadans i entitats que han con-
tribuït a la creació, la investiga-
ció i la producció de qualitat re-
alitzada a la ciutat. Ho va fer amb
l’entrega dels Premis Ciutat de
Barcelona 2013, que va estar
presidida per l’alcalde Xavier
Trias. A l’acte també hi era pre-
sent, entre d’altres, el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, i va
comptar amb l’actuació de Sílvia
Pérez Cruz i Mario Mas.

Entre els guardonats en cul-
tura hi ha Clara Segura en la ca-
tegoria de Teatre, Eulàlia Grau en
Arts Visuals, l’Associació de Sa-
les de Concerts de Catalunya en
Música, i l’Esbart Ciutat Comtal
en Cultura popular i tradicional.
En els premis literaris desta-
quen Joan Carreras en llengua
catalana i Álvaro Enrique en
llengua castellana, o el premi
per a Javier Pérez Andújar en
Mitjans de comunicació. Els Pre-
mis Ciutat de Barcelona 2013

també  van reconèixer el Born
Centre Cultural en la categoria
d’Arquitectura i Urbanisme, Al-
bert Adrià en Gastronomia i Jau-
me Cabré en Projecció interna-
cional de la ciutat. La resta dels
20 premiats es poden consultar
al lloc web del consistori.

Trias va destacar que tots els
guardonats contribueixen “de-
cisivament a fer de Barcelona
una ciutat de cultura, de conei-
xement, de creativitat, d’inno-
vació i de benestar”.

Reconeixement a la qualitat

Imatge de família dels guardonats. Foto: Ajuntament
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Detingudes tres persones 
per tràfic de drogues

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir la setmana
passada tres persones al dis-
tricte d’Horta-Guinardó, veï-
nes de Barcelona, acusades de
tràfic de drogues. Als detinguts
se’ls van requisar diverses mos-
tres de cocaïna valorades en
9.300 euros.

Els fets van passar el passat
dia 12 de febrer quan agents dels
Mossos d’Esquadra, que feien
tasques de vigilància vestits de
paisà, van enxampar in fragan-

ti dues persones que intercan-
viaven una bossa negra amb
una tercera persona. En retenir-
los i escorcollar-los, els agents
van descobrir que dins la bossa
hi havia 77,58 grams d’una subs-
tància tòxica que presumpta-
ment era cocaïna i 770 euros en
metàl·lic. La droga està valora-
da en 9.300 euros.

La policia va detenir els tres
homes i els acusa d’un delicte
contra la salut pública en la
seva vessant de tràfic de drogues.

Avui, l’hospital de la Vall d’He-
bron comptarà amb 400 em-
pleats menys. Són els 400 met-
ges interns residents (MIR) que
estan cridats a la vaga indefini-
da en protesta de la reducció de
nombre d’hores del servei de
guàrdia.

Els MIR de l’hospital del
districte d’Horta-Guinardó pro-
testen per les retallades que li-
miten les hores de guàrdia, cosa
que segons el col·lectiu afecta la
qualitat del servei d’urgències.
Per això, han decidit convocar
una vaga indefinida a partir d’a-
vui mateix. A les 9h del matí, els
400 metges MIR que treballen
a l’hospital de la Vall d’Hebron
estan cridats a concentrar-se
davant les portes del centre.

Segons informen diversos
mitjans, l’Institut Català de la
Salut (ICS) pretén limitar a 850
les hores anuals de guàrdia. El
col·lectiu de metges MIR consi-
dera que amb aquestes retalla-
des horàries es fa insostenible el
model actual de formació i la
qualitat del servei d’urgències i
l’atenció al client queda afecta-

da. Per això, després de no ser
capaços d’arribar a un acord
amb la gerència del centre, avui
comencen les protestes.

SENSE SERVEIS MÍNIMS
Per la seva banda, l’hospital ha
informat, mitjançant un comu-
nicat, que no decretarà serveis
mínims mentre duri la vaga. La
tasca dels residents serà assu-
mida pels facultatius del centre.
L’hospital assegura que es “ga-
rantirà l’atenció urgent, pro-
gramada (quirúrgica i mèdica) i
de consultes externes a tots els

pacients” i que es dotarà dels re-
cursos necessaris.

En el comunicat, el centre
també recorda que la limitació
horària de les guàrdies ve de-
terminada per la Unió Euro-
pea per “garantir la salut labo-
ral dels professionals”, ja que
aquests no poden superar les 48
hores setmanals. La Vall d’He-
bron informa que dóna compli-
ment a la normativa i que com-
pleix també amb el nombre mí-
nim de guàrdies (4 al mes) que
han de fer els MIR segons el Mi-
nisteri de Sanitat.

Avui comencen la vaga uns 400 metges residents. Foto: Arxiu

Els residents de la Vall d’Hebron
fan des d’avui vaga indefinida 
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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, va tornar a reclamar la
setmana passada al govern mu-
nicipal que "iniciï els tràmits
per retirar la Medalla d'Or de la
ciutat a la infanta Cristina", no-
vament imputada en el procés
judicial del cas Nóos.

Gomà va recordar 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", va exposar.

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 emplaça l'executiu de
l’alcalde Xavier Trias a revocar
la concessió de la medalla, "tal
com li han reclamat també des-
tacats representants de la so-
cietat civil" barcelonina.

El PSC de Barcelona va comen-
çar dimarts passat una campan-
ya publicitària per donar a co-
nèixer el seu procés de primàries
per escollir l’alcaldable socialista
entre els barcelonins que puguin
estar interessants a participar-hi.

Segons Lourdes Muñoz, co-
ordinadora de la comissió orga-
nitzadora de les primàries i en-
carregada de presentar a la prem-
sa la campanya publicitària, l’ob-
jectiu del partit és arribar, com a
mínim, als 6.000 registres de
persones que no militin al partit.
Una xifra molt factible si es té en
compte que la suma dels avals
ciutadans necessaris (entre 1.000
i 1.500) que han d’aconseguir els
sis precandidats ja arribarien a
aquest volum.

Tot i això, i com ja han reco-
llit diversos mitjans, el partit es
mostra conservador en relació
amb la xifra total de participants
prevista de cara a les votacions de
les primàries. Segons les prime-
res estimacions del partit i de di-
versos precandidats, la partici-
pació oscil·laria entre els 10.000
i els 15.000 votants, el que sig-

nifica un 1% de la població total
resident a la ciutat.

MICROMECENATGE
Per altra banda, el partit ha po-
sat en marxa una campanya de
micromecenatge amb l’objectiu
de recaptar fons per finançar el
vídeo de promoció de les primà-
ries, titulat Fem Barcelona, fem
primàries. Segons el PSC, es
tracta d’una iniciativa innova-

dora, ja que “per primer cop al
nostre país un partit polític im-
pulsa una campanya de recap-
tació econòmica col·lectiva i en
xarxa d’aquesta mena”.

L’objectiu d’aquesta iniciati-
va és doble. Per una banda acon-
seguir 6.500 euros per pagar la
realització del vídeo i, per l’altra,
implicar el major nombre de
persones en la difusió i partici-
pació de les primàries socialistes.

El PSC intenta fer arribar el seu procés de primàries als ciutadans. Fotos: PSC

El PSC inicia una campanya
publicitària de les primàries

Redacció
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El comerç de proximitat català ja
compta amb una nova llei d’ho-
raris. El passat 12 de febrer el Par-
lament va aprovar la llei d’hora-
ris comercials amb els vots de CiU,
ERC, ICV-EUiA i PSC, una nor-
mativa que pretén “preservar el
model comercial català”, i “blin-
dar-lo” davant les onades libera-
litzadores provinents de Madrid.
En aquest sentit, el canvi signifi-
catiu és l’increment dels dies fes-
tius d’obertura, que passen de 8
a 10, seguint la recomanació del
Consell de Garanties Estatutàries. 

Des de la Confederació de Co-
merç de Catalunya s’ha valorat
molt positivament aquesta nova
llei, ja que “regula la situació
creada pel recurs d’inconstitu-
cionalitat del Govern espanyol”,
segons indica l’organització. Pel
que fa a la Fundació Barcelona
Comerç, l’aprovació d’aquesta
nova normativa suposa “un punt
i final al marc normatiu que ha de

regir el model comercial català”,
tal com afirma a Línia HortaVi-
cenç Gasca, president de la fun-
dació, que es mostra satisfet de la
fi de “la indefinició on es movia
el comerç català”. 

DEFENSA DEL MODEL CATALÀ
Aquesta norma va ser impulsa-
da ara fa poc menys d’un any per
part de CiU i ERC, després que
el govern de Madrid decidís re-
córrer davant el Tribunal Cons-
titucional (TC) un decret de la
Generalitat que regulava els ho-
raris comercials, i que encara es
troba en suspensió. El desem-
bre, el Consell de Garanties va
recomanar ampliar els festius
d’obertura a la nova legislació
per tal d’evitar la inconstitucio-
nalitat de la norma. A canvi, els
grups van decidir que aquests
dos dies els puguin determinar
lliurement els ajuntaments de
cada municipi. A partir d’ara, les
hores setmanals d’obertura a
Catalunya seran 72, i els únics
establiments exempts seran els
dels municipis turístics i els co-
merços d’alimentació més petits
de 150 metres quadrats. 

NEGUIT PELS GRANS CENTRES
Un altre tema que preocupa es-
pecialment als comerciants són les
ampliacions de les grans superfí-
cies comercials. En aquest sentit,
la Fundació Barcelona Comerç, es
va reunir el passat dia 13 de febrer
amb el president de la Generali-
tat, Artur Mas, i el conseller d’Em-
presa i Ocupació, Felip Puig, per
expressar el seu “neguit” per les
informacions que apunten a l’o-
bertura de quatre nous centres co-
mercials, dos a Barcelona –a la Sa-
grera– i dos a la seva àrea me-
tropolitana –l’outlet de Viladecans
i un a Cerdanyola–. 

Segons s’informa des de la
Fundació a aquesta publicació, els
dirigents es van mostrar “recep-
tius” amb les demandes dels co-
merciants i van afirmar el seu
compromís per reduir el màxim
possible l’ampliació de grans su-
perfícies comercials al país.

Les ampliacions suposarien
un nou sostre comercial que arri-
baria als 300.000 metres qua-
drats, el que segons la Fundació
equivaldria a uns 3.300 establi-
ments i a una “pèrdua de la iden-
titat del model comercial”.

Aquesta llei va ser impulsada el març de l’any passat. Foto: Parlament

Els botiguers, satisfets amb la
nova llei d’horaris comercials

» El sector creu que es posa fi a la “indefinició” del marc legal comercial
» La gran novetat serà l’ampliació dels festius d’obertura, de 8 a 10

Arriba el Carnestoltes al barri
de la mà de Cor d’Horta

FESTA4Horta ja té ganes de Car-
nestoltes. El pròxim dissabte 1 de
març l’Eix Cor d’Horta i Mercat
organitzarà una jornada carna-
valesca en tota regla. Al matí, el
Mercat d’Horta i els comerciants
associats de l’eix es disfressaran
i crearan ambient de gresca,
mentre que a la tarda tindrà lloc
la tradicional rua de Carnestoltes
pels carrers d’Horta. 

El Mercat d’Horta s’engala-
narà amb motius carnavalescos
durant tot el matí d’aquell dis-
sabte, conjuntament amb els
paradistes i els botiguers de
fora, que aniran disfressats.
Mentrestant, grups de música i

animació donaran un toc amè i
de color a la jornada de compres. 

Pel que fa a la ja tradicional
rua que recorrerà els carrers del
barri a partir de dos quarts de set
de la tarda, aquesta finalitzarà a
la plaça Bacardí, on se celebra-
rà un final de festa amb un con-
curs de disfresses que deixarà
premis a les millors disfresses en
forma de vals de compra per fer
servir als comerços associats de
l’eix comercial.

Tal com informen des de
Cor d’Horta i Mercat a Línia
Horta, fins al moment més de
550 persones ja s’han inscrit a la
rua de Carnestoltes.

El Mercat de la Vall d’Hebron
organitza tallers de cuina

FORMACIÓ4Des de fa uns me-
sos el Mercat de la Vall d’He-
bron està organitzant tallers de
cuina adreçats als clients tradi-
cionals de la instal·lació co-
mercial i als interessats en
aprendre trucs per millorar la
seva capacitat culinària. 

Aquests tallers s’imparteixen
en el marc de l’Espai Cuina’m,
una iniciativa de l’associació de
comerciants del Mercat de la
Vall d’Hebron per apropar l’art
dels fogons a tothom, i posen
èmfasi en la cuina amb pro-
ductes frescos i de temporada. 

Amb aquesta iniciativa els
participants poden aprendre i
compartir noves receptes, i no hi
ha cap límit d’edat per poder
participar-hi. 

Els darrers cursos impar-
tits han estat adreçats a la cui-
na en anglès i a la cuina de
plats calents, ideal durant
aquestes dates de fred i pluja.
Per tal d’inscriure’s a la resta de
cursos que ofereix aquesta ini-
ciativa, cal anar al local expres-
sament preparat per completar-
les i que se situa a l’exterior de
l’edifici del mercat. 

F. Javier Rodríguez
HORTA-GUINARDÓ

Una imatge de la rua de l’any passat. Foto: Cor d’Horta i Mercat

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
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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
 entre 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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L’equip absolut de la UE Horta
de waterpolo va caure derrotat
per 16 gols a 13 aquest cap de
setmana a la piscina del Tene-
rife Echeyde, segon classificat de
Primera divisió masculina de
waterpolo.

Tot i la derrota, l’equip hor-
tenc va mostrar la seva millor
cara, amb una intensitat i nivell
de joc que li va permetre arribar
al darrer tram del partit amb op-
cions d’empatar (12 a 11). Tan-
mateix, la superioritat dels ca-
naris i el factor camp van acabar
per inclinar la balança cap als
interessos locals. 

Amb aquesta derrota, la UE
Horta segueix a la darrera po-
sició de la classificació de Pri-
mera masculina amb 7 punts,
dos partits guanyats, un empa-

tat i 10 perduts. El gran objec-
tiu d’aquesta temporada, que no
és un altre que la salvació, es
presenta complicat tot i que
encara resten uns quants partits
per a la finalització del cam-
pionat de lliga regular. 

Fins al moment els hortencs
no han aconseguit cap victòria

fora de casa, i sumen els seus
punts gràcies als resultats po-
sitius aconseguits al CEM Hor-
ta: 3 derrotes, dues victòries i un
empat. 

La pròxima jornada la UE
Horta rep a casa al CN Sant Fe-
liu, cinquè classificat, a partir de
les set de la tarda.

La UE Horta va plantar cara als tinerfenys. Foto: Begoña Gómez / UE Horta

Derrota de la UE Horta davant
el segon, el Tenerife Echeyde

» Els hortencs mostren la seva millor imatge i venen cara la derrota
» L’equip barceloní no ha guanyat encara cap partit fora de casa

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 31 de ge-
ner, una dotzena d’escoles de la
ciutat van ser obsequiades amb
material 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 de febrer va tenir lloc al Palau
de la Música el sorteig de grups
del Mundial. L’equip espanyol no
va tenir gaire sort i va quedar en-
quadrat en un difícil grup que
compartirà amb França, Sèrbia,
el Brasil, Iran i Egipte. Tanma-
teix, la selecció estatal no s’en-
frontaria 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. 

Xavier Trias i Francina Vila
visiten el FC Martinenc

ENTITATS4L’alcalde, Xavier Trias,
i la regidora del Districte d’Horta-
Guinardó, Francina Vila, van visi-
tar el passat divendres les instal·la-
cions del FC Martinenc.

Durant la visita, els dirigents
van poder supervisar de primera
mà la primera fase de les obres de
remodelació que s’estan duent a
terme a la piscina d’estiu del club
que dóna servei als ciutadans del
districte. Aquesta piscina és l’epi-
centre del campus d’estiu que
cada any organitza l’entitat. 

Per altra banda, l’alcalde i la re-
gidora també van visitar la resta
d’instal·lacions del club, que in-
clouen els camps de futbol 7, el
camp gran i les superfícies d’en-
trenament dels més petits. 

“S’ha d’agrair la tasca diària
que fa el FC Martinenc” en l’àm-
bit de la promoció de l’esport, va
afirmar Trias durant la visita, que
també va destacar “la quantitat de
vida que té el club”. La visita va fi-
nalitzar a la piscina coberta de les
instal·lacions del club. 

Creix la pràctica esportiva
entre els infants i els joves

ESTUDI4Segons l’estudi d’hà-
bits esportius entre infants i jo-
ves de 6 a 18 anys, la pràctica es-
portiva ha crescut un 9,2% res-
pecte a l’any 2007, l’últim any del
qual es tenen dades. 

Durant la presentació d’a-
quest estudi, la tinenta d’alcalde
de Qualitat de Vida, Igualtat i Es-
ports, Maite Fandos, va assen-
yalar que “s’ha aconseguit recti-
ficar la pèrdua de noies practi-
cants a segon de batxillerat de-

tectada a l’enquesta de 2007”.
Segons el document, un 76%
de la població escolar practica es-
port. Això situa Barcelona per so-
bre de la mitjana de Catalunya,
que és del 67,3%. Aquesta xifra,
tanmateix, només és superada
internacionalment per Finlàndia
i Austràlia, amb un 84% i un
73%, respectivament. De l’estu-
di també es desprèn que la trans-
missió d’hàbits esportius en el
nucli familiar és decisiva.

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

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

Futbol | Derrota a casa de la UA d’Horta
La Unió Atlètica d’Horta va caure a casa davant el Torreforta per 3 gols 

a 0. Amb aquesta derrota, els hortencs cauen a la sisena posició del grup 2 
de Primera Catalana i es queden amb 34 punts, a sis de les places d’ascens. 

Aquesta derrota suposa la tercera consecutiva i la quarta en els darrers 5 partits.
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DIMECRES 26 DE FEBRER
17:30 Secretos del pasado, de Paula Nadal, és la

primera novel·la escrita per aquesta autora
de 16 anys. La presentació tindrà lloc a la bi-
blioteca Horta-Can Mariner.

DIVENDRES 21 DE FEBRER
17:30 Farcit de llibres és un taller que invita als

seus participants a combinar el plaer de la lec-
tura amb el plaer de la cuina. / Centre cívic
Casa Groga.

FINS AL 24 DE FEBRER
Matí-Tarda Transmuntando la luz & Vive en vio-

leta y verde. Una exposició que descriu el tre-
ball i la trajectòria de la pintora Sara Sánchez
Romeu. Entrada lliure. / Centre cívic de la Casa
Groga.

FINS AL 23 DE FEBRER
Matí-TardaMúsiques del món és una exposició

que proposa un viatge auditiu a partir d’u-
na selecció dels discos de músiques d’arreu
del món que es poden trobar a la biblioteca
Guinardó-Mercè Rodoreda.

DIMARTS 25 DE FEBRER
18:00Un viatge sensorial. Contes inclusius i adap-

tats per a nens i nenes discapacitats i amb ne-
cessitats especials. Adreçat a infants majors
de 4 anys. / Biblioteca Guinardó.

DIMARTS 4 DE MARÇ
18:00 Carnestoltes.Taller de descoberta on els

participants podran crear la seva màscara per
a Carnestoltes i emportar-se la a casa. Aques-
ta activitat està adreçada a nens i nenes d’en-
tre 6 i 10 anys. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca
Guinardó-Mercè Rodoreda.

DIUMENGE 23 DE FEBRER
12:00 Partit de futbol entre el FC Martinenc i el

CF Igualada, corresponent a la 22a jornada
de lliga del grup 2 de Primer catalana. / Camp
del Telègraf.

AGENDA MENSUAL 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Espectacle de dansa inspirat en les
il∙lustracions del llibre L'onada, de
Suzy Lee. Activitat adreçada a nens i
nenes majors de 4 anys. / Biblioteca
Horta-Can Mariner.

La mar i l’ona
Dv. 21 de febrer a les 18:00

En el marc del cicle Parlem amb... els pe-
riodistes Carme Tierz i Xavier Muniesa par-
laran del llibre Barcelona, ciutat de te-
atres, una obra en què els autors repassen
la història dels dos-cents escenaris que
al llarg dels últims cinc segles ha tingut
la ciutat. / Biblioteca Horta-Can Mariner.

Partit de la UE Horta

La UE Horta de waterpolo rep a casa
el CN Sant Feliu, tercer classificat,
amb l’objectiu de remuntar el vol a Pri-
mera masculina i sortir de l’última po-
sició de la classificació. / CEM Horta.

El Circuit Bending és l’art de modificar
els circuits interns de les joguines so-
nores per tal d’obtenir nous sons. Du-
rant aquest taller s’ensenyaran els
fonaments bàsics d’aquesta matèria.
/ Centre cívic Guinardó.

Circuit Bending
Ds. 22 de febrer

de 10:30 a 13:30 i de 16:30 a 19:30

Ds. 22 de febrer a les 19:00

Barcelona, ciutat de teatres
Dm. 25 de febrer a les 19:00

21 de febrer
Dia Internacional de la Llengua Materna
El Dia Internacional de la Llengua Materna va ser aprovat a la 
Conferència General de la UNESCO del novembre de 1999. En aquesta 
data s'entrega el premi Linguapax, en defensa del plurilingüisme.

E F E M È R I D E
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