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Han format part del paisatge
urbà de la ciutat durant les da-
rreres dècades d’història. Han
donat un gran servei i una aten-
ció personalitzada i propera, de
vegades inexistent a les grans su-
perfícies. I ara molts establiments
emblemàtics de la ciutat estan en
perill de desaparèixer per diver-
ses raons, com la inviabilitat del
seu negoci, la manca de successió
o l’augment dels lloguers dels lo-
cals a causa de la fi de la moratò-
ria de la Llei d’Arrendaments Ur-
bans (LAU) a finals d’any.

Per tal de capgirar aquesta si-
tuació, el govern municipal va
presentar fa dies una bateria de
mesures amb l’objectiu de “prote-

gir i promocionar” aquests esta-
bliments antics. Entre d’altres,
s’ha elaborat un llistat de comer-
ços emblemàtics de la ciutat –el
consistori calcula que n’hi ha uns
400, vuit d’ells a Horta-Guinardó–
per part d’una comissió especial i
s’han suspès provisionalment les
llicències d’obres i d’activitat per
impedir actuacions que puguin
transformar aquests locals o des-
mantellar la seva activitat. “El Pla
vol garantir la conservació patri-
monial i seu el valor comercial”, ex-
plica Raimond Blasi, regidor de Co-
merç, Consum i Mercats.

UN PLA INSUFICIENT?
Per a l’Associació Establiments
Emblemàtics aquesta mesura de
govern “no soluciona res”, se-
gons explica a Línia Horta Josep
M. Roig, secretari de l’associació.
“Portem tres anys denunciant la

situació dels nostres comerços i el
partit de govern ha passat del
tema fins ara, quan la pressió
mediàtica és més intensa”, afegeix
Roig, que posa en valor l’existèn-
cia d’aquests tipus d’establiments
històrics.

Des d’Establiments Emble-
màtics es demana a l’Ajuntament
que aquestes botigues siguin de-
clarades patrimoni de la ciutat i
asseguren que el govern muni-
cipal  “està més interessat en el
negoci de les grans marques”,
que són les que sovint ocupen els
espais que deixen els comerços
antics que han hagut de tancar,
com la Llibreria Catalònia o Jo-
guines Monforte. Però la llista
dels que estan en perill de tancar
les seves vetustes portes, com la
Bodega Massana o la Pastisseria
Mayol del districte, és encara
més llarga.

El tancament de la memòria
» L’Ajuntament impulsa el pla per “protegir” els comerços antics de la ciutat en risc de tancar

» L’associació Establiments Emblemàtics denuncia que aquesta mesura de govern “no soluciona res” 

F. Javier Rodríguez
HORTA-GUINARDÓ

REDACCIÓ4Els propietaris dels
establiments emblemàtics de la
ciutat tenen marcat aquest 2014
com l’any de la fi de la moratò-
ria de la Llei d’Arrendaments Ur-
bans (LAU), que dispara els llo-
guers d’aquests comerços. Molts
d’ells no poden fer front a les no-
ves tarifes que imposen els pro-
pietaris dels locals i es troben en
risc de tancament.

La Llei 29/1994, de 24 de no-
vembre, d’Arrendaments Ur-
bans, permet extingir de cop
tots els contractes de lloguer de
locals comercials signats abans
de l’any 1994. Aquesta llei, però,
va introduir una moratòria de

vint anys perquè tots els locals
llogats abans del 1985 mantin-
guessin la renda antiga. El temps
s’esgota i el degoteig de comer-
ços històrics que corren perill o
estan tancant no té aturador. 

L’alarma social i la pressió
dels comerciants està obligant
l’Ajuntament a treballar per tal
de frenar el desastre. Tanma-
teix, la problemàtica d’aquests
comerços, a banda de la llei d’a-
rrendaments, és també sovint la
manca de successió o la invia-
bilitat del negoci. Uns elements
que posen en perill la història
comercial i la memòria de la
ciutat de Barcelona.

Any 2015: la fi de la
moratòria de la LAU

Molts comerços antics de la ciutat podrien patir el mateix destí que Joguines Monforte, que va tancar el passat gener. Foto: F. Javier Rodríguez
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Durant molt temps, els obrers
que han treballat en la restau-
ració de l’Hospital de Sant Pau
han estat els únics privilegiats
que han pogut gaudir dels se-
crets que amaguen les parets del
conjunt modernista més im-
portant d’Europa. Gràcies a la
feina intensa de quatre anys de
treballs, ara aquesta obra ar-
quitectònica de Lluís Domè-
nech i Muntaner, Patrimoni
Mundial de la Unesco, ja està
oberta a tots els barcelonins i
barcelonines i als visitants es-
trangers. 

L’antic recinte modernista
de l’Hospital de Sant Pau va
obrir les seves portes el passat
dilluns 24 de febrer, amb la pre-
sència d’autoritats com la vice-
presidenta de la Comissió Eu-
ropea, Viviane Reading, el pre-
sident de la Generalitat Artur

Mas, i l’alcalde la ciutat Xavier
Trias. Una obertura que ha tin-
gut molt bona acollida, ja que en
les tres primeres setmanes més
de 125.000 persones han visitat
el recinte. Aquells que encara no
ho hagin fet, poden visitar el

complex de manera lliure (8 eu-
ros l’entrada) o mitjançant una
visita guiada (14 euros l’entrada). 

REHABILITACIÓ EXHAUSTIVA
Els treballs de restauració i re-
cuperació de l’antic hospital
s’han fet amb la màxima cura
per tal de fer lluir tots els detalls

d’aquesta gran obra arquitectò-
nica. En aquest procés hi han
treballat més de 300 persones i
30 equips d’arquitectes, que
han rehabilitat més de la meitat
dels 12 pavellons.

La gran façana d’entrada
amb forma de braços oberts,
pensada simbòlicament per
abraçar i acollir les persones
que hi accedeixen, serà ara el
punt d’entrada per als visitants.
Dins del recinte, es podran des-
cobrir els passadissos subterra-
nis que unien tots els pavellons,
el pati interior que ofereix una
vista general del conjunt, i al-
guns dels edificis amb els seus
detalls modernistes.

La rehabilitació s’ha fet res-
pectant la idea original de l’ar-
quitecte. L’edifici es va comen-
çar a construir el 1905 i es va
acabar el 1930, un cop ja mort
Domènech i Muntaner. Gràcies
a l’acurat procés de restauració
s’han pogut recuperar elements
de l’obra original, com un terra
de mosaic, que estaven intactes.

Recuperant el modernisme
» L’Hospital de Sant Pau, el conjunt modernista més important d’Europa, obre les portes al públic
» 125.000 persones han visitat el recinte de Domènech i Montaner en les tres primeres setmanes

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

REFERÈNCIA4Els pavellons de
l’antic hospital han adquirit
nous usos des que les instal·la-
cions sanitàries es van traslladar
als nous edificis. El recinte s’ha
convertit en un nou centre de
coneixement i recerca on s’han
incorporat set organismes cap-
davanters en els àmbits de la sa-
lut, la sostenibilitat i l’educació.
Es tracta de l’Institut de la Uni-

versitat de les Nacions Unides
sobre Globalització, Cultura i
Mobilitat; la Casa Àsia; l’Insti-
tut Forestal Europeu; el Pro-
grama de perfils de resiliència de
les ciutats d’ UN-Habitat; la
Global University Network for
Innovation; la Global Water
Operators’ Partnership Alliance
i una oficina de l’Organització
Mundial de la Salut.

Seu de grans institucions

Ja s’han recuperat
més de la meitat
dels 12 pavellons 

de l’antic Hospital 
de Sant Pau

Diversos dels espais restaurats que ara es poden visitar. Fotos: Ajuntament i Robert Ramos / Fundació Privada Hospital de Sant Pau

Memòria | El pavelló de Sant Rafael conserva l’aspecte original
Un dels pavellons rehabilitats, el de Sant Rafael, s’ha conservat en els eu estat original. 

Presenta un aspecte envellit, però despullat d’elements de mobiliari i falsos sostre, que permet
apreciar la volumetria original i fer-se una idea de la sensació que tenien els malalts que es 

recuperaven en aquestes sales quan la seva funció era la de recinte hospitalari. 
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@jaipcat: Dia de la "dona treballadora"?
Menys "dies" i més polítiques actives per
garantir igualtat real entre homes i dones,
aquí i arreu del món!

@JaumeBarbera: S’ha parlat de pobresa.
Alguns vam proposar, fa dos anys, que es
fes pagar als bancs un 10% sobre beneficis
durant un segle per danys.

@perearagones: Sembla que Margallo
aquest cap de setmana ha vist Star Trek.
Preparem-nos per la metàfora quan vegi
Juego de Tronos.

Josep Pla va escriure una sèrie de
4 llibres titulats Homenots des-
crivint 60 personatges masculins
d’una certa rellevància en el món
de les lletres, l’arquitectura, pin-
tors, polítics i algun metge. Definí
homenot així: “Per mi, homenot
és un tipus singular, insòlit, una
persona que s’ha significat, en
qualsevol activitat, d’una manera
remarcable”. Fent servir la ter-
minologia pladiana sembla que
Donasses també es pot aplicar
per posar en relleu els fets, vida i
miracles de dones que han ac-
tuat, treballat i servit per fer el
nostre país més bonic, just, igua-
litari i culte. 

És relativament fàcil trobar
dones en el món de les arts o de
l’escriptura amb un alt reconei-
xement social. El que ja és més di-
fícil és trobar- les en el món de les
ciències, de la política o dels ne-
gocis. No diguem en el món ca-
solà en què han quedat en el més
absolut anonimat per ser parido-
res i criadores de fills, per ser cui-
dadores i administradores de la
casa conjuminat, en l’actualitat,
amb la feina fora de casa. 

Qui en parla d’aquestes do-
nes? Donasses, sense més distin-
ció que han fet totes elles, en la
dedicació sense límits a una es-
pecialitat, tant si és professional
com familiar. Marta Pessarro-
dona ha escrit Donasses, en prin-
cipi 22 donasses, amb voluntat
de fer més entregues. Per ara, po-
ques són científiques, empresà-
ries o polítiques, la majoria són
gent “de lletres”. Esperem que la
Marta ho tingui en compte i afe-
geixi donasses amb altres espe-
cialitats, com les casolanes. Se-
gur que ho farà.

4Donasses
per Jordi Lleal

I no ha calgut ni arribar al par-
tit del Bernabéu, tan sols en
una tarda fatídica al camp d’un
equip que lluitarà per mante-
nir-se, ja n’hi ha hagut prou. Es
veia venir que el Barça derivava
cap a un estat similar al de l’any
passat a aquestes alçades, quan
vam perdre Champions i Copa
i si no arriba a ser per l’enorme
renda que teníem, també hau-
ríem perdut la Lliga. 

Els jugadors saben el que va
succeir i haurien de saber què
fer per no repetir-ho, però sem-
bla que l’aburgesament que pa-
teixen des de fa temps pesa
més que cap altra cosa. La nar-
ració del partit  contra els cas-
tellans parla d’un conjunt
desganat, sense rumb, que es
consumeix en la seva pròpia in-
operància. Els adjectius que de-
finirien l’actuació a l’estadi del
Valladolid són tots de caràcter
pejoratiu. Els locals, que s'hi ju-
gaven la vida, van demostrar
tot allò que els blaugranes no
van ni intentar: solidaritat, en-
trega, intensitat, confiança. 

Els que parlaven fa temps
de fi de cicle, tenen a partir d’a-
quest moment tot el terreny
adobat. I el tenen gràcies, o per
culpa, d’uns jugadors que van
perpetrar un suïcidi col·lectiu.
Un suïcidi que ja s’intuïa feia
dies. En aquests moments, el
Barcelona és un equip sense
idees, sense entrenador, sense
líder (amb Messi i Neymar ab-
sents), i futbolísticament molt
fràgil. No vull ni imaginar-me,
tal com ja apuntava la setmana
passada, l’hora dels partits
‘top’. Una hora que, de fet, és
ben a prop. 

És inadmissible que, preci-
sament ara, aquests futbolistes
decideixin deixar-se anar. Sóc
conscient que en el futbol tots
els cicles s’acaben, i normal-
ment de mala manera, però
aquest fa la impressió que pot
acabar d’un mode vergonyant.
Perquè això és el que la majo-
ria de barcelonistes vam sentir
en veure el patètic partit contra
el feble Valladolid: vergonya
col·lectiva. 

#CuentosDeMargallo#DiaDones

4Dimiteix de la Lliga
per Sergi Villena

#ProuPobresa

Recentment, la Comissió de Sa-
nitat i Serveis Socials del Con-
grés de Diputats de Madrid ha
aprovat la modificació de la llei
del 2007 de defensa dels consu-
midors i usuaris que permet fer-
la més impositiva pel que fa al
castellà. És a dir, que si no en te-
níem prou amb les últimes sen-
tències del TSJC –que imposen
que un 25% dels continguts a les
escoles catalanes es facin en cas-
tellà–, ara es rebla el clau i la re-
pressió lingüística contra el
català agafa forma. És brutal
constatar que en un tema tan
sensible com la llengua es pre-
tengui fer un pas enrere de més
de 30 anys: això és completa-
ment injust i intolerable.

En aquest sentit, en aplica-
ció d’aquesta legislació anticata-
lana, els empresaris de casa
nostra estaran obligats a facili-
tar les informacions sobre les
característiques del contracte,
econòmiques i jurídiques, en
castellà. En els contractes a dis-
tància, tot i que també es podran
fer en una altra llengua, estaran
obligats a fer-ne còpia també en
castellà. Mentre el català serà
opcional o segons esculli el con-
sumidor, la versió en castellà
serà obligatòria, vulguin o no
vulguin les parts. És a dir, la dis-
ponibilitat lingüística deixa d’e-
xistir. Aquesta mateixa obligació
serà per als contractes celebrats

fora de l’establiment. Més enllà
d’aquestes novetats, les empre-
ses també estaran obligades a
fer l’etiquetatge dels productes i
les garanties en castellà. Segons
aquesta llei, el català, en tots dos
casos, es considerarà només op-
cional. No hi ha dubte que
aquest paquet legislatiu posa en
dubte l’Estatut i la llei de nor-
malització lingüística; però és
que, a més a més, amb això es
demostra que la radical recen-
tralització autoritària que porta
a terme l’executiu espanyol im-
plica una autèntica minorització
de la nostra llengua catalana.

Davant d’aquestes atzaga-
iades espanyolistes es constata
que aquest tractament lingüístic
impositiu per part dels partits
nacionalistes espanyols és inèdit
a la resta de la Unió Europea. No
hi ha cap altre precedent d’un
estat europeu amb una llengua
de les dimensions del català que
faci aquesta política impositiva
d’una altra llengua i, per contra,
no garanteixi la presència d’una
llengua com el català en àmbits
com els contractes, els precon-
tractes, l’etiquetatge o les garan-
ties dels productes. És indubtable
que si volem salvar el català del
seu lent procés de precarització i
de “llatinització” ens hem de fer
respectar; i això només serà pos-
sible si som mestres del nostre
esdevenidor col·lectiu.

per Josep Loste

4Precarització i llatinització

publicitat 619 13 66 88
amb el suport de:

líniahorta.cat
Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Dipòsit legal: B.15472-2010

redacció: liniahorta@comunicacio21.com 
publicitat: publicitat@comunicacio21.com
administració: facturacio@comunicacio21.com



7 | 
Envia’ns les teves cartes d’opinió a: opinio@comunicacio21.com 18 març 2014 líniahorta.cat

@peremarticolom: #presidentMas: "Cata-
lunya no té res a veure amb Ucraïna. El
problema és que Espanya no té res a veure
amb Anglaterra".

@cristina_pardo: Margallo: "Una Cataluña
independiente vagaría por el espacio". Pues
mira, lo mismo allí se encuentran al can-
didato europeo del PP.

@iuforn: A l'avió aquest de Malàisia hi
havia dos passatgers amb passaport fals.
Tants controls que fan i ho saben ara? No
entenc res de res...

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

El otro dia estaba leyendo este periódico
y me fijé en un artículo de David Rabadà
sobre el TDAH y creo que hay según qué
temas que se tendrían que tocar con más
sensibilidad y contrastar la información.

Yo estoy diagnosticado hace 2 años
de TDAH y estoy de acuerdo que hoy en
día hay un sobrediagnóstico de este tras-
torno, por así decirlo. Se ha producido
un boomdado que hoy en día tenemos
gran cantidad de información y a la mí-
nima se cataloga a cualquier niño de hi-
peractivo.

Pero realmente ninguna persona
por mucho que se informe nunca sabrá
los obstáculos que tenemos las personas
con este trastorno. Las personas como
yo, con un buen diagnóstico e infinidad
de pruebas de todo tipo desde la infan-
cia hasta la actualidad, creo que mere-
cemos que se deje claro que esto existe,
que no es ningún invento como muchas
veces se quiere hacer creer.

Puede ser que los fármacos que
utilizamos, en mi caso el Metilfenidato,
sea polémico por ser un derivado anfe-
tamínico, pero hoy en día es el único fár-
maco que tenemos disponible y fun-
ciona. ¿Y tiene efectos secundarios? Cla-
ro que los tiene, pero también los tienen
muchos otros medicamentos y nunca le
diríamos a un enfermo de cáncer que
busque métodos naturales en vez de op-
tar por la quimioterapia.

El Metilfenidato y la Atomoxetina
junto con el apoyo pedagogo y unas
ciertas rutinas son indispensables para
un niño con TDAH. Pueden marcar la
diferencia entre el fracaso escolar y una
vida desastrosa y caótica a una vida me-
jor y con un mínimo de formación
académica. No es un resfriado ni una
gripe, hablamos de algo tan importan-
te como estar en igualdad de condi-
ciones en esta sociedad tan competiti-
va que tenemos.

4TDAH: un testimonio
por Marc González

Una mirada que mai falta és la que fem
anualment entorn del dia 8 de març a
quina és la realitat de la Dona. Enguany,
en ple any 14 del segle XXI, hi tornem.
Una mirada que serveix per constatar
que, malgrat que la Igualtat és un dret,
s’imposa la desigualtat entre homes i do-
nes en molts camps i aspectes de la vida
diària, sent en el món laboral on  hi sub-
limen totes. 

Hi sublimen, dic, perquè en el món
laboral es quantifica la desigualtat. S’hi
posa xifra. I avui en dia estem potser
massa avesats a prendre consciència
de les coses quan se’ls posa una xifra o
un preu. No dic que ho comparteixi. Dic
simplement que la unitat de mesura en
diners, a voltes fa que la realitat sigui més
real i, en matèria d’Igualtat, els números
canten.

Sabíeu que avui en dia, una dona ha
de treballar 84 dies més que un home per
guanyar el mateix? És a dir, si comencem
l’any el dia 1 de gener, una dona que tre-
balli fora de casa, no comença a cobrar
fins al dia 26 de març. La que treballa
dins de casa, evidentment, no cobra
cap dia i sovint sense aquesta aportació
desinteressada i totalment altruista que
no te cap mena de reconeixement, les fa-
mílies no se’n sortirien. 

Sabíeu que, segons la UGT, si la
mitjana salarial a l’Estat espanyol és de
25.600 euros per als homes, la de les do-
nes ronda els 19.700, i que hi ha 1,7 mi-
lions de dones que treballen el sou de les
quals és de 612,90 euros, és a dir, que està
per sota del llindar de la pobresa? Sabíeu
que a l’Estat Espanyol, el percentatge de
treball a temps parcial involuntari és del
12%, el doble que a la veïna França que
no arriba al 6%, i que per cada 26 dones
que afirmen que la feina a temps parcial
serveix per conciliar, només ho afirma 1
home?

Són dades que posen de manifest que
queda molt camí per recórrer i, a l’hora,
que si no abordem canvis en profundi-
tat, no aconseguirem avançar ni una sola
passa en la bona direcció. Quina és la
bona direcció, podríeu preguntar? Per-
què no deixa de ser aquesta una expressió
carregada de subjectivitat. 

D’entrada se m’acut, i mirant d’ob-
jectivar-la, que la bona direcció és aque-
lla que permeti una recuperació econò-
mica el més ràpida i sòlida possible. En
aquest sentit, el darrer informe del Banc

Mundial diu que si es redueixen les dis-
paritats de gènere en la força laboral, es
poden assolir importants beneficis en
matèria de desenvolupament, ja que es
milloraria la salut i l’educació dels fills,
es contribuiria a la reducció de la pobresa
global i es fomentaria la productivitat.

I per què, doncs, hi ha tantes dispa-
ritats de gènere en la força laboral? Per
mi i d’entrada, és com a conseqüència
d’una mala educació en igualtat de nens
i nenes durant la infància i la joventut,
que fa que no siguem capaços d’avançar
en els estereotips que nens i nenes per-
ceben dels rols dels homes i les dones.
També és degut a què seguim aplicant
unes mesures que restringeixen la ca-
pacitat laboral de les dones en la seva
època reproductiva, amb una legislació
que les escora a ser principals candida-
tes a treballs a temps parcial involunta-
ri com a única opció per tenir un peu a
casa cuidant i un peu fora de casa en l’àm-
bit professional. El treball a temps par-
cial com a única opció per ser a tot arreu
al mateix temps. Finalment, i embolca-
llant-t’ho tot, ens trobem amb una man-
ca de compromís dels Estats en fer de la
qüestió de la igualtat entre homes i do-
nes, una autèntica qüestió d’Estat.

Mentre la Igualtat sigui una matèria
lligada a l’àrea dels Serveis Socials dels
diferents Governs i la dona vista com un
col·lectiu a protegir, les desigualtats es
perpetuaran. Les dones no som un
col·lectiu. Som individualitats que entre
nosaltres no tenim més en comú que el
nostre gènere i sexe femení. Tenim ne-
cessitats individuals i realitats individu-
als. Necessitats i especificitats en tant que
persones que som. 

La Igualtat, per tant, ha de ser una
qüestió transversal. Cada decisió de po-
lítica econòmica, laboral, sanitària, edu-
cativa, industrial té un impacte en tota
la força laboral i aquesta la conformen
tant els homes com les dones. Els homes
i les dones són els reals actius d’un país
i haurien d’estar en igualtat de condi-
cions, tant per al servei del desenvolu-
pament i sosteniment econòmic de la so-
cietat com per al compromís i dedicació
a la cura i a l’atenció dels menors i de-
pendents.

Una democràcia les institucions de la
qual no entenguin la cura com una res-
ponsabilitat i compromís de tots, no és
una autèntica democràcia.

4Els números canten
per Lourdes Ciuró (diputada al Congrés dels Diputats)

per Carles Savalls

A França, un cop a la vida pots dema-
nar un crèdit personal amb l’aval de l’es-
tat –sempre que no tinguis antecedents
delictius o similars– de 60.000 euros
per obrir un negoci. A tornar, és clar.
També pots crear un grup de persones
que posen diners de manera regular en
un pot i que per rigorós torn agafen la
totalitat del que es posa aquell mes, sen-
se interessos. Això darrer a Espanya no
és legal, perquè l’estat no ha trobat for-
ma d’arreplegar pasta per engruixir la
quantitat que malversa any rere any.

Internet ens fa lliures quan s’utilit-
za bé. I el micromecenatge dels Verka-
mi i companyia obrien una porta a les
iniciatives que mai serien finançades per
la banca espanyola. Senzillament per-
què els bancs d’aquí estan programats
per deixar-te un paraigua quan fa sol i

treure-te’l quan plou. I ara, aquesta
colla de polítics intervencionistes, to-
talitaris i de ferum feixista en el vessant
ideològic i pel que es veu també en l’àm-
bit econòmic, estan disposats a capar la
possibilitat de trobar pasta per projec-
tes mitjançant petites donacions.

Bàsicament el seu pla és limitar la
quantitat a demanar a 1.000.000 d’eu-
ros i a prohibir invertir més de 3.000 en
un mateix projecte i 6.000 en la suma
total de projectes finançats per una
persona l’any. D’aquesta manera eviten
que es puguin finançar coses grosses
fora del sistema d’aprovació que ells ma-
teixos controlen, per exemple una ma-
croconsulta democràtica que requerís 2
milions d’euros o una pel·lícula sobre els
GAL, per dir dues coses a l’atzar. I això
és greu. Què s’han pensat?

4Micromecenatge i legalitat
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La Plataforma pel Dret a la Sa-
lut (PDS), on hi ha representants
de les associacions de veïns de
Nou Barris, Trinitat Vella, Sant
Andreu i Bon Pastor, i diversos
sindicats han iniciat una cam-
panya de recollida d’informació
sobre les llistes d’espera a di-
versos centres sanitaris, en es-
pecial a l’Hospital de la Vall
d’Hebron. Des d’aquestes asso-
ciacions es denuncia que les da-
des sobre els temps d’espera
dels malats que presenta el Cat-
Salut estan “maquillades” i no
són les reals. 

Per això, des de fa 3 setma-
nes, cada dijous recullen da-
vant l’Hospital “dades sobre la
insatisfacció dels usuaris i usuà-
ries per les llistes d’espera al cen-
tre”, concretament sobre espera

per a proves diagnòstiques, in-
tervencions quirúrgiques i visi-
ta d’especialistes.

Des d’UGT s’ha denunciat
com un dels problemes més
greus el col·lapse del servei de fi-
sioteràpia, on segons informa el
sindicat, hi ha una llista d’espe-
ra de 1.000 persones i cada dia
hi entren 75 pacients nous. El
mateix sindicat explica que da-
vant les protestes dels últims

dies, la gerència de l’Hospital
hauria començat els tràmits per
contractar dos nous fisiotera-
peutes.

Cal recordar que el mes pas-
sat els metges residents de la Vall
d’Hebron van anar a la vaga
per protestar per la reducció
d’hores de guàrdia, un fet que se-
gons deien posava en perill el seu
procés de formació i també l’a-
tenció als pacients.

Imatge de la recollida d’informació. Foto: PDS

Els usuaris denuncien el
col·lapse de la Vall d’Hebron

» Diverses associacions i sindicats recullen dades sobre les llistes
d’espera perquè creuen que les que publica el govern no són reals

Acaben les obres de tres
espais públics del districte

URBANISME4En els últims dies
han finalitzat o estan a punt de
fer-ho tres obres en diferents es-
pais públics del districte que ofe-
reixen com a resultat nous es-
pais veïnals. La més destacada
és l’acabament dels treballs a la
Biblioteca Guinardó-Mercè Ro-
doreda, unes obres que van co-
mençar el mes de desembre i
que, després d’una inversió de
289.000 euros, deixaran una
planta baixa reformada que té
una nova sala d’actes, l'enjardi-
nament del parterre i l'adequa-
ció de la façana mitjançant la

col·locació de fusteria nova i
unes làmines de protecció solar.

D’altra banda, al barri del
Guinardó s’ha inaugurat una
nova zona de jocs infantils, grà-
cies a les obres d'adequació del
solar comprès entre la vorera del
carrer Escornalbou, el carrer
Renaixença i els dos edificis
construïts a l’illa i la Ronda del
Guinardó. També ha acabat re-
centment l’actuació que ha per-
mès a l'espai comprès entre el
carrer Arenys, número 136, i el
carrer Sant Crispí, 34-45, ser un
nou espai d’estada veïnal.

CULTURA4Barcelona és, des
d’aquest mes, la capital de la
Sardana 2014 . Un acte al Fos-
sar de les Moreres, el passat dis-
sabte 8 de març, va servir per
presentar la nova capitalitat,
un projecte que aposta per la
promoció de la sardana i la di-
fusió de noves propostes vincu-
lades al món de la sardana i el
coblisme actuals. 

L’acte, que va començar amb
un pregó a càrrec del lingüista
Màrius Serra, va comptar amb

la presència, entre d’altres, de
Ferran Mascarell, conseller de
Cultura; l’alcalde de Barcelo-
na, Xavier Trias; Joan Rabas-
seda, alcalde d’Arenys de Munt,
municipi que va ostentar la ca-
pitalitat de la Sardana el 2013;
i Victor Sallés, coordinador de la
Capital de la Sardana.

A banda de l’acte al Fossar de
les Moreres, a l’Avinguda de la
Catedral s’hi va fer una activitat
multitudinària amb la partici-
pació de diferents grups de cul-

tura popular com ara gegants,
colles sardanistes, castellers i es-
barts, entre les quals hi va par-
ticipar l’Esbart Folklòric d’Hor-
ta.

Aquest dissabte es va fer un
altre acte destacat amb la rees-
trena de l’obra La Santa Espina
d’Enric Morera i lletra d’Àngel
Guimerà, al Barcelona Teatre
Musical. L’obra va recuperar la
versió original per a orquestra
simfònica, solistes i cor mixt
que es va estrenar l’any 1907.

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

El nou parc infantil del Guinardó. Foto: Ajuntament

Barcelona, capital de la sardana

Solidaritat | Recollida d’aliments i diners
El mes de febrer es va celebrar la tercera edició de Phorta Solidària, en la qual gràcies als més de

350 assistents a la representació d’El Somni d’un matí d’Hivern que es va fer a l’Ateneu Hortenc es
van recollir 2.015 euros que aniran destinats a les parròquies d’Horta. També es van recollir 150

quilos de pollastre, 50 pots de llegums, 12 quilos d’arròs i 14 capses de cereals, entre altres aliments. 
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27 grups actuaran al 
Concurs Barcelona Percussió
MÚSICA4 El pròxim 26 d’abril
es farà al Guinardó el 9è Concurs
Barcelona Percussió en el qual
actuaran 27 grups i prop de 600
músics d’arreu de Catalunya,
cosa que el posiciona com un dels
concursos de percussió més im-
portants del país. Dels 27 grups
participants, n’hi haurà 10 que ho
faran en la categoria tradicional
(música que habitualment acom-
panya festes tradicionals com

els correfocs) i 18 que concursa-
ran en la categoria lliure (dife-
rents estils i ritmes). Un d’ells
competirà en les dues categories.  

El concurs, que és una ini-
ciativa de la colla de diables Ma-
lignes del Guinardó, es fa ínte-
grament al carrer i són cinc ho-
res de festa totalment gratuïta, en
la qual els grups competeixen per
guanyar vals de compra de ma-
terial de percussió.

Ofereixen visites a l’hort 
urbà de la Masia de Can Soler
EDUCACIÓ4La Fundació els
Tres Turons, que atén persones
amb trastorns mentals severs, fa
activitats i tallers relacionats
amb la jardineria a la Masia de
Can Soler, en una de les portes
d’entrada al Parc de Collserola
des de fa anys. Concretament, el
Servei de Joves de la Fundació
hi porta a terme un taller d’hort
i jardineria des de l’any 2006, en
el qual s’està recuperant un es-
pai de cultiu d’oliveres. Amb la
intenció de facilitar la inserció la-
boral i social dels joves, els usua-
ris del Servei de Joves han estat
realitzant un seguit de tasques de
millora de l’entorn: poda d’oli-
veres, neteja de residus, control

d’espècies invasores i manteni-
ment de camins, entre altres.

Ara la Fundació obre les por-
tes a les escoles, principalment
als alumnes de l’últim cicle de
primària o primers cursos d’E-
SO, per donar a conèixer les
tasques fetes pels usuaris i per
ensenyar un espai natural sin-
gular situat al districte. El prò-
xim 21 de març l’Escola Font
d’en Fargues serà una de les
que participarà en aquestes vi-
sites, que ofereixen la possibili-
tat de treballar continguts del cu-
rrículum de manera vivencial i
reduir els prejudicis, ja en edats
primerenques, respecte a les
malalties mentals.

Un dels elements que confor-
men la memòria històrica de la
ciutat, dels barris i dels seus
veïns és el patrimoni. Amb la in-
tenció de preservar-lo, l’Ajun-
tament ha engegat un projecte
de recuperació de Petits paisat-
ges, entre els quals n’hi ha un a
Horta-Guinardó.

Es tracta dels quatre pilars
d’aigua de la mina Travi, un
vestigi de gran importància so-
bre la presència d’aigua, un ele-
ment amb especial empremta al
districte que s’ha restaurat i
identificat. La col·locació d'a-
questes plaques permet identi-
ficar, descobrir i posar en valor
elements fins ara oblidats i res-
taurar-los per recuperar-los i
mantenir-los vius en la memò-
ria col·lectiva dels barcelonins.
Aquests elements singulars
aporten significat cultural i so-
cial al seu entorn i són senyals
d'identitat de Barcelona.

Els pilars de la mina de Tra-
vi són un dels vuit elements
que s’han recuperat aquest mes
de març juntament amb d’altres
dels districtes de Sant Andreu i

de Sants-Montjuïc. En total, la
restauració, neteja i senyalitza-
ció d’aquests  8 petits paisatges
ha suposat una inversió de
41.000 euros.

La mina de Can Travi va ser
construïda el 1860 i té 4 torres
que emmagatzemen aigua per
abastir les cases de la zona. El
cabal de la mina, encara en fun-
cionament, és de 2 litres per se-
gon. L'Institut del Paisatge Urbà

i la Qualitat de Vida ja va res-
taurar les torres entre els anys
2003 i 2006, però ara, abans de
la col·locació de les quatre pla-
ques, s'hi han fet treballs de re-
paració i manteniment. Segons
la regidora del Districte, Fran-
cina Vila, “ la recuperació dels pi-
lars de la mina Travi ens parla,
una vegada més, de la impor-
tància de l'aigua en el territori 
d'Horta-Guinardó”.

Un dels quatre pilars de la mina Travi. Foto: Ajuntament

El Districte aposta per
preservar la memòria històrica
Redacció
HORTA-GUINARDÓ
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La cultura, el coneixement, la
formació, la tradició, l’associa-
cionisme. Tot això és el el que ofe-
reixen i fomenten els 51 equipa-
ments que formen la Xarxa de
Centres Cívics de Barcelona i que
es distribueixen per tot el territo-
ri de la ciutat per oferir un servei
de qualitat i de proximitat.

Els Centres Cívics són equi-
paments que tenen com a objec-
tiu el desenvolupament social i cul-
tural i la promoció de la vida as-
sociativa de la ciutat. No només
com a generadors de cultura, sinó
també com a informadors i difu-
sors de l’oferta cultural del districte
i de la ciutat i donant suport a les
iniciatives culturals ciutadanes.

De fet, aquest és un dels grans
objectius de cara al futur en el qual
la Xarxa de Centres Cívics de
Barcelona està treballant: obrir els
centres a les iniciatives que neixen
del territori per enfortir el movi-
ment associatiu i crear vincles de
col·laboració. En altres paraules,
aconseguir que la relació amb la
ciutadania sigui bidireccional.

Cada un dels 51 Centres Cívics

té el seu propi catàleg d’activitats,
però tots ofereixen formació, es-
pectacles culturals (dansa, arts es-
cèniques, música, etc.), exposi-
cions i seminaris, entre moltes al-
tres. A banda d’aquests serveis, els
equipaments també disposen

d’espais per llogar i cedir a les as-
sociacions dels barris, com bucs
d’assaig, escenaris o sales d’actes.

INSCRIPCIONS MÉS SENZILLES
La Xarxa de Centre Cívics, a més,
està treballant per facilitar l’accés
dels ciutadans a l’oferta dels di-
ferents centres. Per això s’ha cre-
at un aplicatiu que permet ma-
tricular-se a tots els cursos i tallers
des de casa.

Una altra de les apostes de la
xarxa són els projectes culturals de
ciutat: aprofitar els grans esde-
veniments culturals i de coneixe-
ment de la ciutat, com ara con-
gressos, per organitzar activitats

als Centres Cívics. És el cas de la
commemoració del Tricentenari,
de la qual n’ha sortit l’exposició
L’Aposta Catalana, que arriba a
tots els districtes i que s’ha adap-
tat a la història de cada un dels ba-
rris on es pot visitar.

FOTOGRAFIAR LA CIUTAT
Un d’aquests projectes de ciutat és
Objectiu BCN, que es fa a 12 Cen-
tres Cívics i que vol oferir un re-
trat de diferents visions de la ciu-
tat. Es tracta d’un projecte de fo-
tografia documental comissariat
i coordinat per Samuel Aranda,
premi World Press Photo 2012, i
en el qual un grup de persones de
cada un dels Centres Cívics tre-
ballaran per oferir un retrat foto-
gràfic de la ciutat.

Durant els mesos que dura
Objectiu BCN (de febrer a juny de
2014), els participants rebran els
consells d’alguns dels millors fo-
tògrafs del panorama internacio-
nal, els quals faran de professors.

Les places per participar en
aquestes classes estan exhaurides
però també es faran 4 sessions
magistrals al Museu del Disseny
obertes a tothom. Les impartiran
alguns fotògrafs tan reconeguts
com Navia, David Airob o Cristi-
na García-Rodero.

La cultura, a prop de casa
» A Barcelona hi ha 51 Centres Cívics que donen un servei de proximitat a tots els districtes 

» L’oferta d’aquests equipaments inclou la formació, les arts escèniques, i el foment de la creativitat

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

El projecte Objectiu
BCN fomenta la 

fotografia a la ciutat

CENTRE CÍVIC LA TEIXONERA4Carrer Arenys, 75 / 932563388 -
www.bcn.cat/ccteixonera

CENTRE CÍVIC EL CARMEL4Carrer Santuari, 27 / 932563333 -
www.bcn.cat/cccarmel

CENTRE CÍVIC GUINARDÓ4Ronda Guinardó, 113 / 934503987 -
www.bcn.cat/ccguinardo

CENTRE CÍVIC MATAS I RAMIS4Carrer Feliu i Codina, 20 / 934072356
- http://ccivics.bcn.cat/matasiramis

CENTRE CÍVIC CASA GROGA4Avinguda Jordà, 27 / 934186531 -
www.bcn.cat/cccasagroga

Centres Cívics del districte

Fotografia de Samuel Aranda per il·lustrar el projecte Obejctiu BCN i un cartell de l’oferta d’activitats dels Centres Cívics. Fotos: Centres Cívics de Barcelona 

El nou web de la Xarxa de Centres Cívics 
ja està operatiu a bcn.cat/centrescivics

Recursos | Nou web i compte de Twitter
Per agilitzar l’accés als serveis oferts per la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona s’ha 

estrenat un nou lloc web (bcn.cat/centrescivics), des d’on es pot fer la inscripció als 
cursos i tallers, consultar totes les activitats i reservar espais, entre d’altres. També s’ha

creat un compte de Twitter (@CcivicsBCN) on s’informa de les últimes novetats. 
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Els representants del comerç
barceloní i l’Ajuntament van
presentar divendres passat un
acord sobre la regulació dels ho-
raris comercials d’obertura de
les botigues de la ciutat. 

L’acord permetrà que les
botigues de Barcelona puguin
obrir tots els diumenges de ju-
liol i agost durant el matí, des de
les 10 fins a les 2 de la tarda. La
decisió no només afecta els ei-
xos comercials i zones de la
ciutat més cèntriques i, per
tant, turístiques, sinó que es
farà extensible a tota la ciutat. 

Aquests dies d’obertura se
sumen als 10 marcats per la nova
normativa catalana, dels quals
l’Ajuntament n’ha triat quatre i els
ha adaptat al turisme de con-
gressos i a l’afluència de creue-

ristes. Així, s’han fixat el 18 de
maig i el 14 de setembre, dos dels
dies més forts pel que fa a creuers,
i també el 30 de març, data que
coincideix amb el saló Alimentà-
ria, i el 29 de juny, coincidint amb
el Dia de l’Orgull Gai.

Les associacions comercials
que van signar l’acord –el Con-
sell de Gremis de Comerç, Ser-
veis i Turisme de Barcelona, la
Confederació de Comerç de Ca-
talunya (CCC), Pimec i la Fun-

dació Barcelona Comerç– van
mostrar la seva satisfacció per
aquesta ampliació. 

“Aquest és un acord pensat
per satisfer a tothom”, explica a
Línia Horta Vicenç Gasca, pre-
sident de la Fundació Barcelona
Comerç. Gasca afirma que
aquesta mesura va dirigida es-
pecíficament al turista que està
de trànsit a la ciutat, ja que “no
volem que la mesura afecti la de-
manda interna”, conclou.

L’acord busca aprofitar el turisme de curta estada a la ciutat. Fotos: Arxiu

Les botigues podran obrir 
els diumenges de juliol i agost

» Ajuntament i comerciants arriben a un pacte pels festius d’obertura
» Vicenç Gasca, Fundació BCN Comerç: “un acord per satisfer tothom”

S’inicia el programa ‘Obert 
al Futur’ a Horta-Guinardó

FORMACIÓ4Obert al Futur,
una iniciativa formativa adreça-
da als comerciants dels distric-
tes de Barcelona, va arrencar a
Horta-Guinardó a finals del mes
de febrer amb una càpsula for-
mativa dedicada a la innovació
dels negocis. 

En total, durant aquesta edi-
ció de l’Obert al Futural districte
d’Horta-Guinardó, es duran a
terme un total de 16 càpsules for-
matives que posaran èmfasi en
l’entrada i simbiosi dels establi-
ments comercials al món digital
i de les xarxes socials. 

Aquest programa, que està
impulsat per l’Ajuntament, es va

posar en marxa l’any passat amb
una bona acollida per part dels
comerciants de la ciutat. En to-
tal, la passada edició va comptar
amb 700 comerços participants
i més de 2.500 inscripcions als
cursos formatius. 

La valoració dels participants
també va ser molt positiva. La
formació rebuda va rebre una
puntuació superior al 8 sobre 10
en aspectes en concret com la
qualitat de l'activitat, les expec-
tatives, la utilitat pel comerç o la
recomanació a un tercer. 

Les càpsules formatives es
duran a terme a la seu del Dis-
tricte d’Horta-Guinardó.

MOSTRA4La Federació de Co-
merç Cor d’Horta i Mercat cele-
bra la seva fira gastronòmica
Shopping Night el pròxim dis-
sabte 5 d’abril, una mostra de co-
merç i alimentació que tindrà lloc
en aquest mateix mercat i als co-
merços dels voltants. 

Des de les 5 de la tarda i fins
a les 12 de la nit, més de 30 pa-
rades del Mercat d’Horta obriran
les seves portes als clients per ofe-
rir productes cuinats, degusta-
cions i tapes.

A la mateixa vegada, a l’exte-
rior de l’equipament comercial,
se celebrarà una fira de comerç
dels associats de l’eix comercial.
Enguany serà la primera vegada
que s’instal·larà aquesta mostra
de manera separada de la fira
gastronòmica. Cor d’Horta col·lo-
carà una carpa de 350 metres
quadrats on seran les botigues,
“perquè la gent pugui efectuar les
seves compres mentre veu una
copa o tasta una tapa”, segons ex-
plica a Línia Horta Raquel Jul-

ve, dinamitzadora de Cor
d’Horta.

Per tal de poder tastar els
plats i tapes d’aquesta mostra
gastronòmica, Cor d’Horta posa-
rà a la venda a partir d’aquesta set-
mana tiquets per valor d’un euro.
Segons el tipus de tapa que es vul-
gui, els assistents hauran d’em-
prar un, dos o tres tiquets quan es
tracti d’un plat més elaborat. Per
altra banda, durant  la fira s’efec-
tuaran sortejos de vals de compra
per gastar durant la nit.

F. Javier Rodríguez
HORTA-GUINARDÓ

Aquesta és la segona edició d’aquest programa formatiu. Foto: Ajuntament

El Cor d’Horta més gastronòmic

La Shopping Night aplega un bon nombre de veïns d’Horta. Foto: Eixos BCN

Mercats | L’Espai cuina’m organitza un taller de cuina en anglès
L’Espai Cuina’m, una iniciativa de l’associació de comerciants del Mercat de la Vall 

d’Hebron que vol apropar la cuina a tothom, organitza a les seves instal·lacions el 
pròxim 22 de març el taller Let’s cook in English, una activitat adreçada a infants 

i adults on tot el procés de preparació dels aliments es realitza en anglès. 
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Recursos formatius a l’abast
» Deu equipaments d’Horta-Guinardó ofereixen un ventall de més de 350 tallers i accions formatives
» Una de les novetats d’aquest any són les rutes que tenen l’aigua com a principal denominador comú

Els Casals de Barri i els Centres Cí-
vics són els equipaments que
concentren gran part de les acti-
vitats formatives i tallers que es
fan a la ciutat. Amb la intenció d’o-
ferir un mapa de les possibilitats
de formar-se que hi ha Horta-Gui-
nardó, el Districte ha decidit re-
collir tota l’oferta i posar-la a l’a-
bast dels ciutadans.

Al districte hi ha deu espais que
concentren els tallers i accions for-
matives que es fan. Són els cinc
Centres Cívics, els quatre Casals de
Barri i l’Espai Jove Boca Nord. El
Districte els ha recollit en una guia
que permet endreçar l’oferta i fer-
la més accessible a totes aquelles
persones que tinguin interès per
aprendre alguna cosa nova.

Aquesta guia estarà disponi-
ble a finals de setmana en diver-
sos equipaments dels barris i ja es
pot descarregar en format digital
al lloc web del Districte. L’oferta
és molt variada i va des de tallers
de formació bàsica, com els d’in-

formàtica i idiomes, a tallers de
creació artística i musical, arts es-
cèniques i ball, salut i recursos
personals o per a infants i joves.
En total a Horta-Guinardó ja s’o-
fereixen uns 358 tallers i cursos.

L’objectiu de concentrar tots
els recursos formatius en un sol
document, no és només fer-ne di-
fusió, sinó també millorar les
possibilitats d’accedir-hi dels ciu-
tadans. Per això, s’han establert
uns preus homogenis i escalats
que fan que la formació bàsica i
prioritària sigui més barata i ac-
cessible que altres formacions
complementàries.

Les inscripcions a tots els ta-
llers i accions formatives es po-
den fer presencialment als equi-
paments on es fan els cursos.
També és possible fer-les online
per als cursos que es fan als
Centres Cívics, mitjançant el seu
lloc web que està disponible a
www.bcn.cat/horta-guinardo. 

SEGUINT LA PISTA DE L’AIGUA
Una de les ofertes formatives lli-
gades a la programació dels Cen-
tres Cívics i Casals de Barri i que
és una de les grans novetats d’a-

quest any, són les rutes de des-
cobriment mediambiental i pai-
satgístic; un nou circuit de rutes
pels  barris, que té com a deno-
minador comú la presència de l'ai-
gua al territori. Les rutes comen-
çaran el 6 d’abril i es faran sem-
pre els diumenges a les 10 del matí
fins al pròxim 1 de juny.

El cicle d’itineraris que porta
per nom La ciutat de l’aigua. El
rastre de l’aigua a Horta-Gui-
nardóvol ser una manera de po-
sar en relleu el paper protagonis-
ta que aquest element ha tingut en

la configuració dels onze barris del
districte. La proximitat amb la se-
rra de Collserola ha fet que les rie-
res, els torrents, les basses, els
pous, les mi nes d'aigua i les fonts
formin part de l’orografia, del
paisatge i de la història d’Horta-
Guinardó. A més, l'aigua també ha
estat motor de l'agricultura, i im-
puls d'activitats artesanes i de
determinades indústri es en dife-
rents èpoques.

La primera de les rutes es
farà el 6 d’abril i tindrà com a pro-
tagonista la Font d’en Fargues.

Se’n faran un total de vuit que pas-
saran per llocs com la serra de
Collserola, Sant Genís dels Agu-
dells, el Carmel i la Teixonera, el
nucli urbà d’Horta, o la Clota.

Les inscripcions a les passe-
jades es poden fer presencial-
ment als Centres Cívics o mit-
jançant el formulari virtual
(http://www.bcn.cat/horta-gui-
nardo/rutesaigua) que s’ha ha-
bilitat específicament per a
aquesta activitat. Tindran un
cost de 5 euros i són gratuïtes per
als menors de 14 anys.

Pous i safarejos del carrer d’Aiguafreda, al barri d’Horta. Foto: Districte d’Horta-Guinardó
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Comença la preinscripció escolar
» Ja està obert el període per poder fer la preinscripció escolar per al curs 2014-2015

» És un requisit indispensable per poder-se matricular després als centres públics i concertats

Com cada any, arriba el moment
de fer la preinscripció dels alum-
nes al centre educatiu per poder re-
alitzar els estudis corresponents de
cara al curs 2014-2015. Enguany
el procés ha començat l’11 de març.

La preinscripció és el procés pel
qual se sol·licita una plaça escolar
en centres públics o concertats del
Servei d'Educació de Catalunya de
tots els nivells educatius, des de les
llars d’infants fins a la formació
professional de grau superior.
Aquest procés comprèn també la
matriculació, que és la culminació
de tot el procés, un cop s’ha fet la
designació definitiva del centre
on estudiarà l’alumne. 

Les sol·licituds de preinscrip-
ció les poden presentar o bé les fa-
mílies, en el cas d’infants o joves
menors d’edat, o els mateixos
alumnes quan són majors d’edat.

QUÈ CAL FER?
Per dur a terme la preinscripció,
primer s’ha d’escollir el centre
educatiu. Per fer-ho, cal conèixer 

l’oferta educativa de la zona, és a
dir, quines escoles o instituts hi ha,
les seves zones d’influència i els ni-
vells que imparteixen. Durant
aquestes dates els centres solen or-
ganitzar visites o jornades de por-
tes obertes  per donar a conèixer
el seu projecte educatiu. També cal
tenir present quins són els crite-
ris de prioritat en l’admissió de l’a-
lumnat.

Un cop escollit el centre, cal
presentar una única sol·licitud es-
pecificant per odre de preferència
els centres on es volen cursar els es-
tudis. Aquesta sol·licitud, conjun-
tament amb la documentació ne-
cessària, s’ha de presentar prefe-
rentment al centre demanat en pri-
mera opció o a l’oficina municipal
d’escolarització. 

La documentació que cal pre-
sentar és l’original i la fotocòpia
del llibre de família o altres do-
cuments relatius a la filiació, i l’o-
riginal i la fotocòpia del DNI de la
persona sol·licitant (alumne ma-
jor de divuit anys, mare, pare o tu-
tor) o de la targeta de residència
on consta el NIE, si es tracta de
persones estrangeres. Les dades
d’identificació o filiació per a in-
fants estrangers poden acreditar-

se amb el document d’identitat,
el passaport o el llibre de família
del país d’origen.

Un cop publicades les llistes
d’admesos s’haurà de consultar
quin centre ha resultat assignat a
cada alumne i formalitzar la ma-
trícula. La publicació de les llis-
tes amb els estudiants admesos,
per al segon cicle d’educació in-
fantil, primària i secundària, es
farà efectiva el 15 de maig.

CALENDARI
El període per fer la preinscripció
varia en funció del tipus d’ensen-
yament. De l’11 al 21 de març es pot
dur a terme la preinscripció en els
ensenyaments de segon cicle d’e-
ducació infantil, de primària i de
secundària obligatòria. Per altra
banda, del 13 al 23 de maig es po-
drà fer la del batxillerat i cicles for-
matius de grau mitjà de formació
professional i d’arts plàstiques i dis-

seny. Pel que fa a les llars d’infants,
cal consultar-ho amb l’ajunta-
ment del municipi on es resideix.

Es poden consultar les dates de
preinscripció per a la resta dels en-
senyaments o qualsevol informa-
ció sobre el procés de preinscrip-
ció a la web gencat.cat/preins-
cripció, als centres educatius, a les
oficines municipals d’escolarit-
zació, als ajuntaments o a través
del telèfon 012.

Tota la informació sobre la preinscripció escolar es pot consultar a gencat.cat/preinscripcio. Foto: Arxiu

Redacció
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Al voltant de 18.000 corredors
van prendre la sortida abans-
d’ahir a l’avinguda de la Reina
Maria Cristina per tal de disputar
la Marató de Barcelona, una de
les curses més importants del
continent i la que aplega més gent
a la ciutat. De fet, el 56% dels par-
ticipants provenien de fora de Ca-
talunya i s’hi van poder veure 87
nacionalitats diferents. 

Pel que fa a l’àmbit purament
esportiu, l’etíop Abayu Getachew,
amb un cronòmetre de dues ho-
res, 10 minuts i 45 segons, i la ken-
yana Frashiah Nyambura, amb
un temps de 2 hores, 33 minuts i
27 segons, van endur-se la victò-
ria en categoria masculina i fe-
menina, respectivament. El rècord
de la prova, per tant, continua en
mans dels kenyans Jackson Ko-

tut, que el 2010 va fer un cronò-
metre de 2 hores, 7 minuts i 30 se-
gons, i Emily Chepkomi, que el
2012 va finalitzar la carrera en 2
hores, 26 minuts i 53 segons. 

Entre els deu primers classi-
ficats de la Marató de Barelona
2014 van entrar dos catalans,
Adrià Garcia i Òscar Rodríguez.
“La Marató de Barcelona té un re-
corregut espectacular des de fa
uns anys. Abans ens feien passar

per polígons molt lletjos però
ara passem pels indrets més em-
blemàtics de la ciutat i és una pas-
sada”, explicava Rodríguez un
cop completada la prova.

Per altra banda, al districte
d’Horta-Guinardó tindrà lloc el
pròxim diumenge 23 la tradicio-
nal Cursa Atlètica Pàlcam, Me-
morial Mercè Palacín, que orga-
nitza l’Escola Pàlcam de Barce-
lona del barri del Guinardó.

Un 56% dels participants a la Marató eren estrangers. Foto: Ajuntament

La Marató de Barcelona 
bat el rècord de participació
» 18.000 persones corren a la competició atlètica barcelonina

» El districte d’Horta-Guinardó acollirà diumenge la cursa Pàlcam

Tot a punt per a una 
nova Caminada d’Horta

EXCURSIONISME4La Unió Ex-
cursionista d’Horta celebrarà el
pròxim diumenge 23 de març la
Caminada d’Horta, una de les ac-
tivitats físiques més destacades
que recorre el districte. 

Aquesta caminada compta
amb una distància de 12 quilò-
metres, i té com a lloc de sortida
i d’arribada la plaça d’Alfons el
Savi. El recorregut de la prova
passarà per carrers com el de les
Camèlies, el de Sigüenza, la pla-
ça Eivissa, el passeig Maragall, el
carrer Tajo o el carrer Castillejos,
entre molts altres. Aquest passeig

compta amb atractius patrimo-
nials i mediambientals.

Aquesta caminada s’emmar-
ca dintre del cicle d’excursions i
caminades Barnatresc, una as-
sociació que agrupa un bon nom-
bre d'entitats excursionistes ubi-
cades a la comarca del Barcelonès
i que té com a fites potenciar les
entitats que la conformen mit-
jançant la realització d'actua-
cions col·lectives, la difusió de les
activitats que són pròpies d'a-
questes associacions i la promo-
ció de l'excursionisme i el sen-
derisme en tots els àmbits.

Presenten el segon Basket
Urban Campus de la UE Horta
BÀSQUET4La Unió Esportiva
d’Horta ja escalfa motors per a la
pròxima edició del seu campus es-
portiu, el Basket Urban Cam-
pus, que tindrà lloc a les instal·la-
cions del CEM Horta entre els
dies 14 i 17 d’abril, ambdós in-
closos, des de les 9 del matí fins
a les 5 de la tarda. 

Aquesta iniciativa es tracta
d’un curs orientat a l’aprenentatge
i al perfeccionament de la tècni-
ca en el món del bàsquet, amb tre-

balls específics adaptats segons
l’edat i el nivell dels participants.
En concret, es duran a terme
programes de millora de les com-
petències de tir, passada i bot. El
campus el realitzaran entrenadors
de la mateixa entitat. 

A banda de les activitats rela-
cionades amb el bàsquet, es du-
ran a terme exercicis de piscina i
jocs d’aigua diversos, partits de
futbol i visionat dels entrena-
ments per treballar els conceptes.

La Diputació signa un
conveni amb la fundació ESI

SOLIDARITAT4La Diputació i la
fundació sense ànim de lucre Es-
port Solidari Internacional (ESI)
van signar a principis de mes un
acord de col·laboració per poten-
ciar la participació dels ens locals
en accions solidàries esportives.

El president de la Diputació,
Salvador Esteve, i el president
d’ESI, Josep Maldonado, van es-
tablir un protocol de col·laboració
entre les dues entitats en un acte
que va comptar amb la presència

del diputat d’Esports, Josep Sa-
lom, representants esportius de la
província i exesportistes com Al-
bert Costa o Jordi Arese. Mitjan-
çant aquest conveni, la Diputació
podrà aprofitar els projectes que
porta a terme ESI per tal de re-
forçar les accions de responsabi-
litat social corporativa. 

ESI és una fundació que vol
“humanitzar l’esport” i convertir-
lo en una eina de suport a comu-
nitats en situació de pobresa.

Redacció
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La Caminada d’Horta compta amb diversos atractius patrimonials. Foto: Arxiu

Futbol | La UA Horta treu un empat a casa de l’Andorra
La Unió Atlètica Horta va empatar a 1 gol abans-d’ahir al camp de l’Andorra. Aquest

resultat suposa el cinquè partit sense guanyar pels hortencs, que ara ocupen la setena
plaça de la classificació del seu grup de Primera catalana amb 36 punts. La pròxima
jornada, la UA Horta rebrà el Vista Alegre de Castelldefels, últim classificat, a casa. 
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DISSABTE 22 DE MARÇ
20:30 El Gran Dictador. Els Lluïsos d’Horta ofe-

reixen un passi de cinema amb aquest clàs-
sic de Chaplin que ridiculitza i avisa sobre el
nazisme tot imitant la figura de Hitler. 

DIJOUS 20 DE MARÇ
19:00Dins del cicle de xerrades amb entitats per

conèixer el teixit associatiu del barri, ara toca
el torn de Guifi-Amunt. / Auditori de la bi-
blioteca El Carmel.

FINS AL 2 D’ABRIL
Matí-TardaDones del 36. Aquesta exposició su-

posa un reconeixement a les dones que,
amb motiu del XI Premi 8 de Març Maria Au-
rèlia Capmany de l’any 1997, van elaborar un
projecte de recuperació de la memòria his-
tòrica de les dones durant la guerra civil. / Ca-
sal d’entitats Mas Guinardó.

FINS AL 3 D’ABRIL
Matí-Tarda #Feeling dance by my umbrella és

una mostra de fotografies de dansa a càrrec
de Mireia Rodríguez, dins del cicle Territori en
Dansa que organitza el Centre cívic Teixone-
ra fins al 3 d’abril.

DIMECRES 19 DE MARÇ
18:00 Rimar i decorar, tot és començar! Taller in-

fantil de creació d’un mural poètic per cele-
brar el Dia Mundial de la Poesia. Activitat gra-
tuïta recomanada a infants entre els 6 i els 10
anys. / Biblioteca Guinardó.

DIMECRES 19 DE MARÇ
17:30 Tintinventari. Sessió de contes dedicada

a Tintín, l’heroic personatge de còmic, en el
seu 85è aniversari de naixement. Activitat re-
comanada a infants majors de 5 anys. / Bi-
blioteca El Carmel.

DIUMENGE 23 DE MARÇ
12:00 Partit de futbol del Martinenc, que rep

a casa el CF Amposta, en el que serà un par-
tit corresponent a la 25a jornada de Prime-
ra catalana. / Camp del Telègraf.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Kids & Uspresenta aquesta activitat que
vol fer que els nens gaudeixin d’un con-
te en anglès. En concret, la història que
es narrarà aquest divendres tracta
d’un nen que troba una moneda anti-
ga procedent d’un vaixell pirata en-
fonsat i decideix anar a la recerca del
tresor. / Biblioteca Horta.

Under the sea
Dv. 21 de març a les 18:00

En el marc del ‘dijous cultural’, el grup Sa-
kapatú actuarà al Casal de Barri Can Tra-
vi en un concert de música afro-perua-
na i andina en acústic. / Casal de Barri Can
Travi.

Partit de la UE Horta 

La UE Horta Duracomm de waterpo-
lo rep a casa el CN Madrid Moscardó,
en un partit que ha de servir als hor-
tencs per remuntar punts a l’equip ma-
drileny, que ara per ara és penúltim i
es troba per sobre de l’Horta.

El Centre Cívic Casa Groga, el Mercat Vall
d'Hebron i la Biblioteca de Montbau con-
viden a combinar el plaer de la litera-
tura amb el de la gastronomia. A la ses-
sió s’oferirà una experiència on compartir
la lectura i la cuina, ja que després de
llegir es cuinaran alguns plats del llibre.

Taller de cuina i lectura
Dv. 21 de març a les 17:30

Ds. 22 de març a les 19:00

Concert
Sakapatú

Dj. 20 de març a les 20:00

AGENDA MENSUAL
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