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L’amenaça de la contaminació
» La pol·lució de l’aire a Horta-Guinardó supera alguns dels límits recomanats per l’OMS

» La contaminació ambiental causa milions de morts i malalties cada any, també a Catalunya

Cada any moren al món uns 4 mi-
lions de persones per culpa de la
contaminació. Són xifres de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS) que posen de manifest que
la contaminació atmosfèrica és un
problema, i greu, que està sobre
la taula. Tot i els intents polítics
per reduir els nivells de pol·lució,
la situació segueix sent preocu-
pant i es troba lluny d’aconseguir
la sostenibilitat.

L’OMS alerta que una vuitena
part de les morts mundials que es
produeixen cada any tenen rela-
ció directa amb la contaminació
de l’aire, ja sigui a l’interior de les
cases (4,3 milions estimats de
morts) o ambiental (3,7 milions
estimats de morts). Aquesta últi-
ma és molt present a les grans ciu-

tats i àrees metropolitanes. Les
partícules i agents contaminants
són substàncies molt nocives, ja
que s’inhalen amb la respiració.
S’ha comprovat que hi ha relació
entre l’exposició a la pol·lució i les

malalties cardiovasculars, el càn-
cer i les malalties respiratòries.

Aquest és un problema que
afecta, sobretot, els països d’in-
gressos baixos i mitjans a les re-
gions de l’Àsia Sud-oriental i del
Pacífic Occidental, però que en
menor mesura també és ben pre-
sent al nostre país. Segons diver-

sos estudis europeus, a l’Estat hi
ha unes 20.000 morts prematu-
res per la contaminació de l’aire.
Els ecologistes ja fa temps que avi-
sen que aquest és un problema
greu i que l’aire que respirem dis-
ta molt del que seria recomanable.

UN PROBLEMA PROPER
Un informe de l’organització Eco-
logistes en Acció sobre la qualitat
de l’aire el 2012 revela que a tot
Catalunya es van superar els va-
lors anuals i diaris recomanats per
l’OMS de diverses partícules con-
taminants i, en algunes estacions
de mesura, també els límits legals.
De fet, les pitjors dades es van re-
collir a l’àrea de Barcelona.

La Comissió Europea ha ela-
borat una legislació que regula i
estableix límits legals en els valors
de concentració de diòxid de car-
boni, diòxid de nitrogen (NO2),
partícules fines en suspensió a l’ai-
re (PM10 i PM2,5), ozó troposfè-

ric (O3) i diòxid de sofre (SO2), les
substàncies contaminants més
presents a Catalunya. A banda de
la regulació legal, l’OMS també
marca uns límits, més exigents,
sobre els nivells de contaminació

de l’aire, en funció del que consi-
dera saludable.

A Barcelona hi ha diverses
estacions que mesuren la qualitat
de l’aire. En totes elles el 2012 es
van superar els valors mitjans
anuals recomanats de PM10 i
PM2,5. A Horta-Guinardó hi ha
dues estacions de mesura, una a

l’IES Goya, al Parc del Guinardó,
i una altra al Parc de la Vall
d’Hebron. En les dues es van re-
collir dades preocupants de con-
taminació. A la Vall d’Hebron, per
exemple, es van recollir els valors
més elevats d’O3 de tot Barcelo-
na. L’OMS recomana que no se
superin els 100µg/m3 més de 25
dies l’any, i al districte això va pas-
sar 62 dies el 2012. Això fa que l’à-
rea metropolitana de Barcelona,
juntament amb el Baix Llobregat,
presentin les situacions més pre-
ocupants. En gran part per culpa
de la concentració industrial i de
trànsit rodat i marítim.

Ecologistes en acció, a més,
denuncia que actualment no exis-
teix un pla d’actuació efectiu per
reduir els nivells de contaminació
a la zona, fet que consideren una
“falta de compromís de les admi-
nistracions catalanes”. La conta-
minació és ja un problema i, so-
bretot, una amenaça per al futur. 

Joaquim Gómez Ribas
HORTA-GUINARDÓ

La concentració de cotxes i l’activitat industrial són les principals causes de contaminació atmosfèrica. Foto: Arxiu

Moren 3,7 milions 
de persones al món
per la contaminació

de l’aire cada any

L’OMS considera 
la pol·lució 

ambiental com un
agent cancerigen
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El pròxim 10 de maig comença
la Festa Major del Guinardó.
Això suposa donar el tret de
sortida no només a una àmplia
programació d’actes i activitats
a tot el barri, sinó també a tota
una temporada de festes de ba-
rri al districte. Des del maig i fins
a finals de setembre, a Horta-
Guinardó s’encadenen les festes
del Guinardó amb les festes ma-
jors de la Teixonera, el Baix
Guinardó, Can Baró, la Font
d’en Fargues, la Vall d’Hebron,
Sant Genís dels Agudells, El
Carmel, La Clota, La Font del
Gos, Horta i Montbau. Quatre
mesos en què, amb l’arribada del
bon temps, els veïns i veïnes
del districte celebren concerts,
menjars populars, teatre, corre-
focs, sortides de gegants i mol-
tes activitats més.

Una de les novetats de l’any
passat, i que es repeteix en-
guany són les rutes històriques
per cada un dels barris d’Horta-
Guinardó. Es tracta de recorre-
guts pels racons i punts d’interès
del districte, amb especial aten-

ció a aquells elements amb valor
històric, paisatgístic o arquitec-
tònic.

La primera d’elles serà la del
Guinardó, el pròxim dia 18 a les
10 del matí. Passarà per punts
d’interès com l’antic emplaça-
ment del castell de Mascaró, el
convent de la Visitació, la Plaça
Catalana, la Torre dels Pardals,
el mercat o el Mas Guinardó.

Tant per apuntar-se a aques-
ta o a qualsevol altra de les rutes,
es pot fer virtualment (a
www.bcn.cat/horta-guinar-
do/ruteshistoriques) o de forma
presencial als centres cívics i
casals de barri del districte.

MÉS MOVIMENT I TRADICIÓ
A banda de la ruta històrica,

la Festa Major del Guinardó in-
clou moltes més activitats. Al-
gunes que també impliquen mo-
viment com la 19a cursa popular
del pròxim 10 de maig, el ball de
Festa Major del dia 12, o la Fes-
ta al Parc del Guinardó del dia 18
de maig.

També hi haurà torn per a la
tradició amb l’habitual pregó
del dia 10, i sobretot amb la jor-
nada del pròxim dia 18 que in-
clourà matinades de trabucaires,
tallers de castells i danses tradi-
cionals catalanes, i cercavila de
Festa Major, amb els Gegants del
Guinardó i també d’altres punts
del país.

Arrenquen les festes de barri
» La Festa Major del Guinardó dóna el tret de sortida a les celebracions dels barris del districte

» Un conjunt de rutes històriques formaran part de l’àmplia programació d’activitats 

PROGRAMACIÓ4 Qualsevol
festa major compta amb dos
elements que són imprescindi-
bles: la música i el menjar.

Al Guinardó la música la
posaran, en primer lloc, Sáka-
telas, The golden beat, les Va-
quetes i The singermornigns, els
quatre grups que protagonit-
zaran el concert i pregó jove d’i-
nici de la festa. També hi haurà
però, propostes de música in-
fantil, xaranga, sopar concert i
havaneres.

Pel que fa a la gastronomia
destaca el dinar popular, con-
curs de pastissos i tast de gar-
natxa del dia 10 a la Plaça del
Guinardó, el mercat barroc 1714
de l’endemà i la Beerguinardó,
la 2a festa de la cervesa artesa-
na que es farà el pròxim dia 17
de maig.

Música i gastronomia

El nen de la rutlla i una imatge de la Festa Major del Guinardó del 2013. Fotos: Arxiu i Sarau del Guinardó

Els 12 barris del 
districte celebren les
seves festes majors

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

Fotografia | 6è concurs de Festa Major
Com cada any, des de ja en fa sis, la Festa Major de Guinardó comprarà amb un 

concurs  de fotografia. Enguany la temàtica és Guinardó abans i ara i el que vol és 
recuperar fotos antigues del barri, mentre que l’any passat les protagonistes van ser les
entitats. Els guanyadors s’anunciaran en un dels Saraus a la plaça dels pròxims mesos
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@silviacasola: No hi ha cap altre país al
món que en un dia laborable ompli els car-
rers de gent que es regala llibres i roses.
Sant Jordi, un dia màgic!

@arturpiquet: Ha mort Gabriel García
Márquez, un dels escriptors que més m'ha
fascinat. La cultura perd una gran figura.
Descansi en pau.

En una entrevista amb en Josep
Cuní, a 8TV, l’expresident José
Montilla parlà de les peculiari-
tats de Catalunya i els catalans
respecte a Espanya. “Propi o
privatiu d’una persona o cosa”,
aquesta definició és per a mi
prou entenedora de quina és la
posició de qui l’aplica en el seu
discurs, que és la de comparar
una persona o cosa respecte a la
principal. 

Catalunya i els catalans són
peculiars dins de la normalitat
espanyola, ergo dins de la glo-
balitat espanyola som una mi-
noria peculiar. Vet aquí, que jo
no m’hi conformo amb aquesta
visió de les diversitats. Jo sóc jo
per mi mateix, i sóc diferent i no
peculiar respecte als espanyols,
francesos, americans, japone-
sos i qualsevol altre poble del
món. Ni més ni menys que ells,
no són peculiars respecte a mi.
Els espanyols són peculiars res-
pecte als italians, als alemanys,
els australians i a qualsevol altre
poble, tingui o no estat? Estic
equivocat? 

En tot cas, tots som diferents
els uns dels altres en pla iguali-
tari i no ens definirem nosaltres
respecte als altres o de l’estàn-
dard que algú hagi proclamat
perquè és un signe de submis-
sió, molt subtil si es vol enten-
dre així, però real. 

Cada persona és qui és per
ella mateixa, cadascú té la seva
especificitat i per a què no es
molesti ningú, es pot afegir allò
que es diu de: No som ni mi-
llors ni pitjors, som diferents, o
és que potser només són “pecu-
liars” els pobles que no tenen
estat?

4Peculiaritats
per Jordi Lleal

Hi ha un sentiment generalitzat
que ens posa en estat d’alerta,
quan els partits i la política parlen
de diàleg i trobar una solució,
perquè després de les continua-
des estafes a la democràcia que
hem patit no ens empassem que
els polítics ens trauran les casta-
nyes del foc. Atès que no voleu
sentir a parlar que al final ens tor-
nin a trair, intentaré ser positiu.

Hi ha dues maneres d’afron-
tar l’esclat previsible de l’actual
sistema de partits. La primera
fóra formar un nou front unitari
en contra de la corrupció i en
favor de la democràcia i els drets
nacionals. Una eina que denunciï
la ferum de l’ensarronada que
s’albira. Això ja va passar fa molt
de temps. Construir un Neo-Re-
agrupament o una Solidaritat 2.0
per a fer què? Per acabar trobant-
nos amb el nou partit ple de sub-
marins del status quo? A mi m’en-
tra una mandra digna de senador
autonòmic en sessió plenària.

Quan dic que caldrà fer polí-
tica em refereixo a encetar la for-
mulació de propostes que mi-
llorin la vida dels ciutadans. M’a-
gradaria ajudar a bastir una nova
perspectiva moderna, democrà-
tica, racional, nova i valenta que
identifiqués els problemes que

tenim i en cerqués respostes i so-
lucions eficients. Que ajudin a
sortir de la trampa que ens ha
parat el sistema.

Però ara que no els agafi un
atac de jo-ja-ho-deiaals antisis-
tema de passamuntanyes i fi-
nançament truculent, ni a les
monges visionàries, ni als peluts
de sandàlies pro-palestines. Cal
desmuntar el sistema tal com és
perquè si no tinc la sensació que
la gent del mig, les persones que
sempre acabem pagant el comp-
te, veurem canviar el pèndol de
la història de les grapes dels oli-
garques a les mans d’una ex-
trema esquerra, dogmàtica,
antiga, manipulada i amb massa
ànims de revenja. I aquesta
pel·lícula ja la varem veu- re l’es-
tiu del 36 i em nego a cedir-los el
monopoli de la regeneració.

Em direu si proposo una so-
lució de dretes? I jo contestaré
que no sigueu innocents. No diré
el que diuen des del nou fei-
xisme, perquè ja ho deia l’antic
feixisme, que no hi ha dretes ni
esquerres. I tant que hi ha dreta i
esquerra, el problema es que
quan els del mig mirem amunt
veiem que ens manen i ens
roben l’erari públic tant els de
dretes com els d’esquerres. 

#AdéuGabo

4Un partit polític?
per Carles Savalls

#SantJordi

Si amb la recuperació dels ajun-
taments democràtics es van
transformar les capçaleres de
l’antiga premsa del Movimiento
en butlletins municipals i es va
viure el naixement de noves pu-
blicacions locals, de seguida es
van anar afegint emissores mu-
nicipals i, més tard, canals de te-
levisió. La generalització d’internet
obrí un quart canal –els portals
web– que van anar incorporant
els continguts dels mitjans de co-
municació municipals, i donà
pas a la creació de redaccions i
empreses multimèdia públiques.

En aquests darrers anys, tant
per la crisi financera dels ajunta-
ments que s’ha endut per davant
la major part de la televisió local
pública i que ha provocat la dràs-
tica reducció de professionals de
moltes emissores de ràdio, com
per les possibilitats que ofereixen
les TIC d’oferir canals d’informa-
ció i interacció entre ciutadania i
institucions, el sector de la comu-
nicació pública de proximitat
(ajuntaments, consells comar-
cals…) ha de fer un esforç continu
per oferir noves eines a la xarxa
amb el menor cost possible. I
unes eines de comunicació que
siguin atractives i d’autèntic ser-
vei públic. Per tant, conceptes
com interacció, horitzontalitat en
la comunicació i transparència
en les dades, són claus en la co-
municació institucional davant
d’una ciutadania crítica i exigent
amb les administracions públi-
ques i els seus governants.

El recent seminari organit-
zat al Citilab de Cornellà per l’as-
sociació Comunicació Pública,
Trending Topics en comunica-
ció pública, ha servit per analit-
zar casos d’èxit de comunicació
a la xarxa, des de WhatsApp a
Instagram, i també per presen-
tar experiències que estrenyen
els vincles entre els continguts
televisius i l’educació, com el tre-
ball fet per la Fundació Bofill
amb el programa Tot un món de
TV3, gràcies a la plataforma
col·laborativa catalana MyDo-
cumenta. Un exemple de com es
pot oferir a la xarxa una eina pe-
dagògica de gran utilitat sobre la
nova immigració a Catalunya.
Un tema d’especial rellevància
per l’estratègic paper que juguen
les escoles de formar les noves
generacions amb l’objectiu de
consolidar tantes procedències
culturals, lingüístiques i socials
en un sol poble, en un país di-
vers però compartit per tothom.

Tot un exemple de la inci-
dència social que poden assolir
els continguts de servei públic
audiovisuals de qualitat, que va
més enllà de l’impacte en l’au-
diència en el moment de la seva
emissió. Una incidència que ara
pot créixer gràcies a unes xarxes
socials on el contingut audiovi-
sual és el protagonista del temps
dedicat pels seus milions d’usua-
ris en les seves converses, co-
mentaris, comparticions i in-
teraccions de tota mena. I això va
a més.

per Daniel Condeminas

4Del butlletí municipal a l’app
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@adriduartebcn: Tito, gràcies per tot el
que has donat al Barça. La teva lluita ha de
ser un exemple de vida per a tothom. Des-
cansa en pau. #TitoHetern

#TitoHetern
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4La maternitat subrogada

Opinió en 140 caràcters

@munillacope: Guardiola en rueda de
prensa en alemán, español, inglés y catalán,
y traduciéndose a sí mismo. Y porque no le
han preguntado en italiano.

@lacruillacat: Si la Chacón utilitza la mort
de García Márquez per fer nacionalisme 
espanyol, imagineu-vos quan peti el Vargas
Llosa.

@cristina_pardo: Viendo la actualidad
política y siendo mujer y española, hoy po-
dría firmar en Sant Jordi algo más que li-
bros y luego decir que no sabía nada.

Un diari obert

La sentència del Tribunal Suprem (TS)
247/2014, del 6 de febrer, ha obert el de-
bat en torn la qüestió de la maternitat
subrogada o gestació per substitució.

L’Article 10.1 de la Llei 14/2006, so-
bre tècniques de reproducció humana as-
sistida (LTRHA) ens dóna una definició
de gestació per substitució entesa com un
fenomen social: “contracte a través del
qual es convé la gestació, amb o sense
preu, a càrrec d’una dona que renuncia
a la filiació materna en favor del con-
tractant o d’un tercer”. Al mateix temps,
és aquest article, juntament amb altres
preceptes del Codi Civil, el que declara la
nul·litat d’aquest tipus de contractes i, per
tant, prohibeix la gestació per substitu-
ció a l’Estat Espanyol en tots els supòsits
(incloent-hi els matrimonis homosexu-
als o heterosexuals).

Acudint al camp del dret comparat,
trobem diferents països on la gestació per
substitució està permesa: Ucraïna, Rús-
sia, Índia, Pakistan o Califòrnia. D’altres,
com Bèlgica o Holanda, la toleren. I a Ale-
manya, Àustria, França, Itàlia o Suïssa
també està, com aquí, prohibida.

És, precisament, aquesta disparitat
d’ordenaments jurídics la que provoca la
qüestió sobre la possible o no inscripció
al Registre Civil espanyol de la filiació dels
nens nascuts a través d’una gestació
per substitució en països on està reco-
neguda legalment aquesta pràctica. I és
en aquest controvertit punt on, a falta de
legislació suficient, el TS ha declarat, en
la citada sentència, que s’ha de denegar
la inscripció de la filiació.

La divergència d’opinions i postures
és tan àmplia que costaria arribar a un
consens i a un criteri que acontentés a tot-
hom. Si bé és cert que l’interès superior
del menor s’hauria de preponderar en
aquests casos, la confrontació d’aquest
amb la dignitat moral de la dona gestant
i la no mercantilització de la gestació i la
filiació és més forta fins al punt que
aquesta última ha de prevaldre, tal i com

al·lega el TS. I el que tampoc podem per-
metre és un foment del denominat “tu-
risme reproductiu”.

No obstant això, una cosa és clara: s’ha
de legislar la qüestió de la inscripció de la
filiació perquè encara que el TS s’hagi pro-
nunciat en contra, què succeeix amb els
menors ja inscrits? Quina seguretat jurí-
dica tenen les inscripcions realitzades? El
TS no s’ha pronunciat sobre aquestes
qüestions i ha deixat la porta oberta, fet
que comporta una gran incertesa.

Personalment, sóc partidària d’una
regulació restrictiva d’aquestes inscrip-
cions; establint un numerus clausus, és
a dir, una sèrie de supòsits taxatius on es
permeti la inscripció de la filiació de fills
provinents de gestació per substitució.
Aquesta s’hauria de permetre sempre i
quan es reuneixin una sèrie de garanties
i requisits legals, com per exemple l’ex-
pedició de certificat de filiació reconegut
pels tribunals al país on s’ha dut a terme
o la renúncia de la mare gestant, així com
dades suficients d’aquesta mare per res-
pondre a l’eventual dret del menor a ac-
cedir a la seva identitat biològica. Això
comportaria l’exclusió de països on
aquesta pràctica no reuneix cap tipus de
garanties, com l’Índia o el Pakistan on ac-
tualment no s’expedeix cap tipus de do-
cument.

Tot i que encara no hi ha una regu-
lació, el Tribunal Suprem ofereix solu-
cions a aquesta circumstància. L’acció de
reclamació de la filiació o l’adopció són
dues vies viables per a legalitzar la si-
tuació en la qual es poden trobar aques-
tes famílies. Però, un altre candent de-
bat sobre un possible frau de llei en el
procediment d’adopció queda al desco-
bert, ja que aquesta seria una manera
molt més senzilla i menys estricta, que
la convencional, per a adoptar menors.
Així doncs, caldrà seguir treballant en
aquesta matèria fins a obtenir la regulació
que pugui resultar més avantatjosa per
al màxim nombre de persones possible.

per Anna-Clara Martínez

El primer que haurien de fer els parti-
daris de la tercera via, si volen fer un ve-
ritable servei a Catalunya, seria frenar
les lleis piconadores que imposa el go-
vern espanyol a casa nostra, i que des-
sagnen Catalunya. 

Els partidaris de la tercera via, si de
debò estimen Catalunya, haurien de
procurar moure cel i terra, per tal de fer
possible que no s’apliquessin a casa nos-
tra unes lleis espanyolitzadores i anti-
socials com la llei Wert, la llei de la re-
forma de la justícia, la llei d’Unitat de
Mercat o la llei que pretén martiritzar

els petits i mitjans ajuntaments. Els par-
tidaris de la tercera via, si realment vo-
len que Catalunya millori, haurien d’in-
tentar aturar el gravíssim procés de mi-
norització accelerada de la nostra esti-
mada llengua catalana.

Els partidaris de la tercera via, si re-
alment volen que s’acabin les mortifi-
cacions i injustícies (socials i fiscals) con-
tra la nostra estimada nació catalana,
haurien de pressionar amb força el go-
vern espanyol, per tal de fer possible que
la consulta del 9 de novembre fos una
realitat.

Llegeixo que Societat Civil Catalana, la
nova plataforma del dependentisme, ha
anunciat, entre els seus actes per als
pròxims mesos, un a Tarragona per al
proper Onze de Setembre. He de dir
que em sembla molt, però, molt cohe-
rent. Només discrepo de l'hora escolli-
da, les 18:08: els pertocaria de ple
dret fer-ho a les 17:14 hores, si fos pos-
sible, davant una efígie del duc de Ber-
wick. Per què, us preguntareu, si aques-
ta és la data que commemorem els ca-
talans que tenim com a referència pri-
mera el nostre país?

Molt senzill: perquè el 1714 va néi-
xer l'Espanya en la qual ells creuen avui
i va morir (després de segles de pressió
envers la centralització) la de constitu-
ció composta que nosaltres podríem ac-
ceptar. La sort de la Guerra de Succes-
sió va marcar profundament la història
de l'espai polític peninsular. De l'ante-
rior dispersió de la sobirania, compar-
tida entre el monarca i les diversitats co-
munitats polítiques, es passà a una
concentració absoluta del poder en
mans dels Borbons, tot aplicant un
model polític arcaic en gairebé tots els
ordres que faria fallida dècades més tard
a la França revolucionària.

Coincidint amb el 1808, que vol

celebrar Societat Civil Catalana, quan ca-
talans i espanyols van compartir l'ob-
jectiu comú de fer fora de casa el tradi-
cional enemic francès, sobretot el 1812,
s'inicià el desplegament del liberalisme
a Espanya, dificultós per la pervivència
de la voluntat absolutista del monarca
i de molts dels seus partidaris. 

Liberalisme fallit traduït en un règim
sempre corrupte i a mercè del poder mi-
litar que no es va completar plenament
en una democràcia amb tots els ets i uts
fins al 1931 (i encara parcialment per la
manca del vot femení) i amb la curtís-
sima durada que tots sabem. 

Quan, doncs, la sobirania passà de
mans del monarca al poble espanyol (la
que ara ens invoquen cada dia per ne-
gar-nos votar) ho va fer en virtut d'una
concentració que s'havia produït, a
sang i foc, per obra i gràcia de Felip V.
Sense ell no sabem com s'hauria produït
aquest trànsit entre les velles estructu-
res de sobirania anteriors al 1714 i el nou
Estat espanyol. 

El primer Borbó, doncs, va fer una
passa inicial i imprescindible en la
construcció de la sobirania que ara in-
voquen els enemics de la plena sobira-
nia de Catalunya. Seria normal que ho
celebressin.

per Joan Granollacs

4L’única que hauríem acceptat

per Josep M. Loste

4Als de la tercera via
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L’Hospital de la Vall d’Hebron ha
estat reconegut, juntament amb
el Clínic i el de Granollers, amb el
nivell or de la Xarxa Internacio-
nal d’Hospitals sense Fum
(ENSH). Aquesta és la màxima
distinció que s’atorga interna-
cionalment a aquells centres sa-
nitaris que han demostrat im-
portants avenços en les polítiques
de control del tabaquisme i que
representen un exemple per a la
resta d’organitzacions encarre-
gades de lluitar contra el tabac.

A banda dels hospitals guar-
donats en aquesta ocasió, també
han rebut aquesta màxima dis-
tinció a Catalunya i a Espanya,
l’Institut Català d’Oncologia i el
Centre Hospitalari Sant Joan de
Déu del consorci Althaia de Man-
resa.

Per assolir el nivell or, els
hospitals han de mostrar la im-
plantació de polítiques de control
de tabaquisme d’acord amb els
exigents estàndards de la Xarxa
Internacional d’Hospitals sense
Fum. Les sol·licituds són avalua-
des per un jurat internacional que

té en compte l’oferta de formació
per perdre l’hàbit de fumar a
tots els professionals de la salut de
l’hospital, l'ajuda per deixar el ta-
bac a treballadors i pacients i el
compliment de la política de re-
cinte sense fum que protegeixi a
treballadors i pacients.

La Vall d’Hebron és un exemple d’edifici sense fum. Foto: Arxiu

L’Hospital de la Vall d’Hebron,
premi a la lluita contra el tabac
» El centre sanitari rep la màxima distinció per les polítiques sense fum 
» També han rebut aquesta distinció el Clínic i l’Hospital de Granollers

El primer ministre francès,
Manuel Valls, és nascut a Horta
POLÍTICA4A principis de mes,
Manuel Valls es va convertir en
el nou primer ministre francès,
després que el president del
país, François Hollande, el no-
menés. Valls, tot i haver viscut
tota la vida a França, va néixer a
Barcelona, concretament a Hor-
ta, i encara hi té família.

De fet, el flamant primer mi-
nistre francès va néixer on ara re-
sideix la seva germana. Aquesta
va ser la casa d’estiu dels Valls
durant molts anys, i el calenda-
ri va fer que Manuel nasqués

mentre la seva família passava
les vacances a Barcelona.

Tal com expliquen diversos
mitjans, Manuel Valls és fill del
pintor català Xavier Valls, que va
emigrar a París als anys 50. Tot
i això, ell, la seva dona, i els seus
fills van passar la majoria dels es-
tius a Horta, on feien vida amb
la gent i les entitats del barri.

Segons explica la seva ger-
mana, Manuel Valls parla cata-
là i aquesta és la llengua amb què
es comuniquen entre ells habi-
tualment.

CULTURA4Durant dos dies, els
carrers del barri de Sant Genís
dels Agudells s’ompliran d’acti-
vitats artístiques gràcies a la
desena edició del Desplaça’t,
un festival organitzat pel Centre
Cívic Casa Groga.

El festival serà els dies 17 i 18
de maig però les primeres acti-
vitats començaran ja el dia 12 de
maig. De fet, els dies previs al
Desplaça’t les escoles del barri
participaran en diversos tallers
que estaran centrats en el món

audiovisual, amb l’ajuda dels
responsables de ràdio Sant Ge-
nís dels Agudells.

El dissabte 17 comença la
programació del festival. S’es-
trena a les 10 amb Urbanium,
tallers i exhibicions del món
urbà. A les 6 de la tarda és el torn
de Maratonianium, una mostra
de teatre, dansa, circ i música. A
la nit, per tancar el dia, el Bata-
llorium musicae, on quatre
grups de música coincidiran a la
mateixa plaça.

De cara al diumenge, de 12 a
2 del migdia hi haurà el Tradi-
cionarium, una mostra de dan-
ses populars. Ja a la tarda es farà
el circum, amb tallers familiars
i cabaret de circ i a la nit el Cre-
madium, un espectacle de foc
amb dracs i diables.

El Desplaça’t es vol conver-
tir amb aquesta programació
en un dels festivals d’arts de
carrer de referència tant per al
públic com per als professionals,
d’aquí i d’arreu.

Redacció
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El nou primer ministre francès, Manuel Valls. Foto: Arxiu

L’art surt al carrer

Societat | Polèmica per un solar del Parc dels Tres turons
Els veïns i el Districte no es posen d’acord sobre quins han de ser els usos que es donin a un solar

del Parc dels Tres Turons. Segons informa BTV, els veïns demanen que es destini només a zona
verda i horts urbans, però l’Ajuntament també contempla que hi hagi un espai per a fer-hi esport.
Segons  aquest mitjà, el consistori té previst comptar amb els veïns per definir finalment els usos.
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La història d’Horta-Guinardó i
l’aigua han seguit camins pa-
ral·lels. De fet no s’entenen mol-
tes de les característiques dels ba-
rris del districte sense tenir en
compte la presència d’aquest
element al seu territori. Des del
Districte s’han proposat recu-
perar elements que fan evident
aquesta relació. Una de les ac-
tuacions va ser recuperar els
quatre pilars de la mina de Can
Travi però, segurament, el que
crida més l’atenció són les rutes
que segueixen el rastre de l’aigua
a Horta-Guinardó.

Tal com ja va explicar Línia
Horta en l’anterior edició, aques-
tes rutes van començar el 6 d’a-
bril i s’acabaran el mes de juny.
Encara queden per endavant
cinc passejades per diferents ra-
cons del districte.

A TOTS ELS BARRIS
L’objectiu d’aquestes rutes, que

porten per títol La ciutat de l’ai-
gua, és fer palès que l’aigua és
present a tots els barris. Per això,
les cinc rutes que encara s’han de
realitzar passaran per Sant Genís
dels Agudells; el Baix Guinardó
i Can Baró; el Carmel i la Teixo-
nera; el nucli urbà d’Horta, La
Clota i la Vall d’Hebron; i pel Gui-
nardó. Totes elles recorreran els

racons dels barris on l’aigua hi ha
deixat més petjada.

La primera d’elles, el prò-
xim 4 de maig, serà a Sant Genís
dels Agudells. Aquest barri, que
s’endinsa al Parc Natural de Coll-
serola es va construir al voltant
dels torrents que travessen la
zona. El recorregut començarà a
la Casa Groga, i passarà per
punts destacats com l’església de

Sant Genís dels Agudells, la Font
del Roure i la Masia de Can So-
ler, entre altres.

La següent ruta, el diumenge
11 de maig, pel Baix Guinardó i
Can Baró començarà a la Casa de
les Altures, que està situada molt
a prop dels dipòsits de la Socie-
tat General d’Aigües. Sense dub-
te, els principals reclams seran el
Parc de les Aigües i la bateria i el
dipòsit del Turó de la Rovira, des
d’on hi ha les millors vistes de la
ciutat.

El mes de maig encara es fa-
ran dues visites més: al Carmel i
la Teixonera i a Horta, La Clota
i la Vall d’Hebron. En la prime-
ra, el Parc del Carmel, i en la se-
gona, els pous i safaretjos del ca-
rrer d’Aiguafreda, els horts de La
Clota i el dipòsit d’aigües pluvials
seran alguns dels punts que es
podran conèixer més a fons.

Finalment, l’1 de juny es farà
l’última de les rutes d’aigua.
Serà al Guinardó, on des de la
Font Catalana, es passarà per la
Torre del Suro i dels Camil, el
Parc del Guinardó i la Font del
Cuento.

Seguint el rastre de l’aigua
» El cicle de rutes La ciutat de l’aigua recorre els punts d’Horta-Guinardó on és present aquest element
» En les pròximes setmanes es faran cinc caminades pel Guinardó, Horta o Sant Genís dels Agudells

MEDI AMBIENT4Les inscrip-
cions a les caminades s’han de
fer mitjançant el següent lloc
web: www.bcn.cat/horta-gui-
nardo/rutesaigua. També és
possible fer-les adreçant-se di-
rectament als centres cívics del
districte. Totes tenen un preu de
5 euros, però són gratuïtes per
als menors de 14 anys.

Les rutes es fan els diumen-
ges i comencen a les 10 del
matí. Tenen una durada d’entre
dues hores i mitja i tres hores. Es
recomana portar calçat còmode,
i en les que s’endinsen al Parc de
Collserola, si pot ser, calçat de
muntanya o de senderisme. En
totes elles també es recomana
portar aigua.

Per conèixer els detalls i els
punts de sortida de cada una de
les rutes es pot sol·licitar infor-
mació als equipaments d’Horta-
Guinardó o bé consultar el lloc
web del Districte.

Inscripcions per internet

El Turó de la Rovira, el Parc de les Aigües i el carrer Aiguafreda, tres punts del districte on l’aigua hi ha deixat la seva petjada. Fotos: Arxiu

Les rutes recorren 
la petjada de l’aigua 

a tots els barris
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Barcelona, referent en l’aposta
per la mobilitat elèctrica

MEDI AMBIENT4La mobilitat
està completament vinculada a
la planificació i el disseny urbà
de les ciutats, segons els ex-
perts que han participat en la
reunió Fomentant solucions de
mobilitat urbana sostenible, or-
ganitzada per l’Ajuntament de
Barcelona i el Programa de les
Nacions Unides per als Assen-
taments Humans, l’anomenat
ONU-Hàbitat.

Durant el debat, celebrat re-
centment a Barcelona, s’han
compartit experiències de trans-
ports públics en ciutats tan dis-
tants com Curitiba, al Brasil, o
ciutats xineses. En el cas de
Barcelona, a més, s’ha presentat

el projecte de la nova xarxa de
bus de la ciutat com a exemple
de mobilitat sostenible.

De fet, durant la reunió s’ha
posat Barcelona com a exemple,
ja que és una de les ciutats més
importants del món que han
fet un progrés significatiu en la
promoció de la mobilitat elèc-
trica. L’esdeveniment ha servit
per posar Barcelona com a
“exemple de bones pràctiques
que cal replicar en altres ciutats”.

Segons l’Agència d’Energia
Internacional, l’ús massiu de
vehicles elèctrics amb vista al
2050 pot contribuir a reduir un
30% les emissions de diòxid de
carboni dels vehicles.

Crear una xarxa de confiança
que trenqui l’aïllament de les
persones grans. Aquest és l’ob-
jectiu del projecte Vincles BCN,
iniciativa que figura com una de
les 155 idees innovadores pre-
sentades per ciutats de tot Eu-
ropa que són finalistes del Ma-
yor Challenges.

Així doncs, Barcelona ha
estat escollida una de les 21 ciu-
tats europees finalistes del
2013-2014 Mayors Challenge,
una iniciativa de Bloomberg
Philanthropies que busca idees
innovadores que resolguin els
principals reptes que tenen les
ciutats avui i que tinguin com a
objectiu millorar la qualitat de
vida dels ciutadans.

L’artífex de la idea guanya-
dora obtindrà cinc milions d’eu-
ros per desenvolupar el seu
projecte, i per a les quatre se-
güents es destinarà, per a ca-
dascuna, un milió d’euros amb
la mateixa finalitat.

L’Ajuntament de Barcelo-
na, per mitjà de l’Àrea de Qua-
litat de Vida, Igualtat i Esports,
hi ha presentat el Vincles BCN,

un projecte que proposa trencar
l’aïllament social de la gent
gran de la ciutat mitjançant
l’establiment d’una xarxa de
suport públic i de l’entorn per-
sonal d’aquesta, que inclogui fa-
mília, amics, treballadors so-
cials i voluntaris. La proposta de
Barcelona ha aconseguit quedar
finalista d’entre 155 idees in-
novadores presentades per ciu-

tats de tot Europa, un repte ja
de per si meritori.

L’alcalde de Barcelona, Xa-
vier Trias, ha celebrat que el
projecte Vincles BCN estigui
entre els finalistes d’aquest rep-
te europeu perquè aquest “és un
bon exemple de com Barcelona
està utilitzant la innovació i la
tecnologia per millorar la qua-
litat de vida dels ciutadans”.

El projecte ‘Vincles BCN’ vol trencar l’aïllament de la gent gran. Foto: Arxiu

El projecte ‘Vincles BCN’,
finalista del Mayor Challenges

Redacció
HORTA-GUINARDÓ



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
11 | 29 abril 2014 líniahorta.cat



29 abril 2014

Comerç
| 12

líniahorta.cat

La Fundació Barcelona Comerç
va presentar el passat diven-
dres dia 11 d’abril l’Indicador del
Comerç de Barcelona (ICoB),
un  estudi encarregat a ESADE
i que ha recollit els resultats del
primer trimestre del comerç
barceloní i les intencions dels co-
merciants davant la nova llei
d’horaris comercials aprovada
durant el mes de febrer.

Tot i que les vendes han cai-
gut un 1,4%, els comerciants ja
comencen a veure “un punt de
llum al final del túnel”, segons in-
dica Vicenç Gasca, president de
la Fundació Barcelona Comerç.
L’optimisme és degut al fet que
la caiguda de les vendes no ha es-
tat tan pronunciada com ho va
ser durant els primers mesos de
2012 i 2013.

En aquest sentit, el regidor de
Comerç, Consum i Mercats, Rai-
mond Blasi, assegura que “el sec-
tor del comerç està liderant la re-
cuperació de la ciutat”. 

BONES EXPECTATIVES
Segons el que es desprèn de l’in-
forme de l’ICoB del primer tri-
mestre de 2014, els comerciants
creuen que els consumidors com-
praran més de cara al pròxim tri-

mestre i que les vendes augmen-
taran. Tanmateix, la seva preo-
cupació sobre el descens dels
preus –la temuda deflació– es fa
palesa a l’estudi. 

Pel que fa a la nova llei d’ho-
raris, un 44,9% dels comerciants
preguntats afirmen que no obri-
ran cap dia festiu durant els me-
sos d’estiu, mentre que només el
21% té la intenció d’aixecar les
persianes durant tots ells. 

Gairebé la meitat dels comerciants no obriran els festius a l’estiu. Foto: Arxiu

Frenada a la caiguda de les
vendes al primer trimestre 

» L’ICoB destaca una lleu millora dels resultats respecte a l’any passat
» Vicenç Gasca, Fundació Barcelona Comerç: “la llum al final del túnel”

Gran èxit de la segona Fira
Gastronòmica de Cor d’Horta
MOSTRA4La segona edició de la
Fira Gastronòmica i Nit de Co-
merç, organitzada a principis de
mes per la Federació de Comerç
Cor d’Horta i Mercat, va tenir una
molt bona acollida entre els visi-
tants. “Va venir gent de tot Bar-
celona i d’altres municipis”, ex-
plica a Línia HortaRaquel Julve,
dinamitzadora de Cor d’Horta,
que assegura que amb aquest
èxit “s’ha consolidat la festa”. 

L’any passat es van vendre
1.500 tiquets gastronòmics –que,
per un euro, donaven dreta a una

tapa–. En l’edició d’enguany, els
tiquets venuts van arribar als
3.000, segons indiquen a aques-
ta publicació des de l’eix comercial. 

La cita gastronòmica va tenir
lloc tant a dins del Mercat d’Hor-
ta com a l’exterior, on es va ins-
tal·lar una superfície de 350 me-
tres quadrats on es van situar bo-
tigues dels comerciants, on els as-
sociats a l’eix van mostrar els
seus productes i ofertes. A l’inte-
rior de l’equipament, els comer-
ciants van oferir producte fresc,
cuinat en forma de tapa.

PROGRAMA4Els comerciants
que treballen als mercats d’Hor-
ta-Guinardó també aniran a l’es-
cola. Fins al pròxim mes de juny,
els mercats del districte –Horta,
Guinardó, Carmel i Vall d’He-
bron– acolliran sessions total-
ment gratuïtes per a comerciants
i treballadors dels equipaments.
Aquest programa, emmarcat en
la iniciativa de formació al comerç
Obert al Futur, té l’objectiu de
contribuir a la millora professio-
nal del comerç dels mercats mu-

nicipals i els serveis de proximi-
tat que s’hi ofereixen. 

Amb aquest objectiu, s’ha
preparat una àmplia oferta for-
mativa en gestió empresarial i ca-
pacitació tecnològica, àmbits
claus per la millora de la com-
petitivitat en un entorn de crisi,
però també de canvis en els hà-
bits de compra. El regidor de Co-
merç, Consum i Mercats, Rai-
mond Blasi, es mostra satisfet
amb aquesta iniciativa, ja que  es
posen a disposició d’aquest

col·lectiu “eines que ajuden a
encarar amb èxit els reptes que
planteja un entorn econòmic
complicat i una societat cada ve-
gada més digitalitzada”. 

En aquest sentit, les càpsules
formatives d’aquest programa
estan adreçades al món digital i
del 2.0. Aquest programa, que
posa en marxa l’Ajuntament a
través de Barcelona Activa, tam-
bé es desenvoluparà als mercats
dels districtes de Gràcia i Sarrià-
Sant Gervasi.
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Enguany s’han venut 3.000 tiquets a la fira hortenca. Foto: Cor d’Horta

Els mercats també es formen

El Mercat d’Horta acollirà sessions formatives. Foto: Mercats BCN

Denúncia | El Gremi de Flequers alerta sobre la proliferació del pa industrial
El Gremi de Flequers alerta que “la bombolla dels forns acabarà esclatant”, a causa de la proliferació de 

forns que venen pa industrial, un producte que genera benefici per a les botigues –prop del 40% del preu 
va a parar al venedor–. Des del gremi es denuncia que no existeix prou demanda per a la quantitat de pa 

industrial que es produeix i demana que s’informi els consumidors sobre la procedència del pa que compren.



13 | 

29 abril 2014

Cultura
líniahorta.cat

El mes de maig, com cada any,
Horta-Guinardó s’inunda de mú-
sica clàssica. I aquest any ho fa re-
memorant una fita històrica de la
ciutat i del país com és el Tricen-
tenari de 1714. Precisament va ser
aquell any quan es van assentar
les bases de l’harmonia, un fet que
el 15è cicle Clàssica a Horta-
Guinardó recordarà.

El primer concert, l’inaugural
d’aquesta edició de la Clàssica,
serà el pròxim dijous 8 de maig,
a la seu del Districte. Comptarà
amb diversos intèrprets i amb un
programa de Mozart, Scarlatti,
Coccherini i Haydin entre d’altres.
La música que va marcar els ini-
cis del segle XVIII és el barroc, i
per això, autors destacats de l’è-
poca seran molt presents en
aquest cicle.

Una de les característiques

de la Clàssica és la diversitat
d’espais en el quals es fan els
concerts i representacions. La
majoria d’equipaments públics
del Districte acolliran entre els
mesos de maig i juny algunes de
les propostes del programa. És el
cas del Centre Cívic del Guinardó,
on el 15 de maig es farà un concert
de flauta travessera barroca, amb
música del 1714, a càrrec de Laia
Saperas i Marisa Badia. O del
Centre Cívic Teixonera, on el 18 de
maig es farà una audició familiar
amb el títol Catalunya 1714: La
connexió francesa. També hi
haurà propostes de guitarra, de
dansa i violoncel entre altres.

El cicle es clourà el 19 de juny
amb un concert de l’Orquestra de
Cambra Barroca de Barcelona,
amb Meritxell Tiana com a con-
certino i la soprano Esther Ribot.

L’ORIGEN DE L’HARMONIA
El 1714, el matemàtic Joseph
Sauver va descobrir la sèrie har-
mònica, un principi físic a partir

del qual es va poder desenvolupar
l’harmonia. Per commemorar
aquesta fita s’ha preparat un au-
diovisual didàctic que es podrà
veure a tots els equipaments.

Aquest audiovisual forma part
d’un programa d’activitats com-
plementàries entre les quals hi
haurà també una ruta musical

per conèixer la música de carrer del
1700 o un taller d’iniciació a la dan-
sa barroca. Tota la programació i
els espais del cicle es poden con-
sultar al lloc web del Districte.

EL CARMEL S’OMPLE DE CINE
També ben aviat comença el cicle
El cel del Carmel, on tot és pos-

sible!, al Centre Cívic el Carmel. Es
tracta d’un seguit de projeccions
i activitats relacionades amb el
món del cinema, com un taller de
ràdio amb La guerra dels mons
com a protagonista, una gimcana
de cinema o una activitat de ban-
des sonores. El cicle comença el 5
de maig i acabarà el dissabte 17.

La música clàssica pren el districte
» El 15è cicle Clàssica a Horta-Guinardó recupera el barroc, símbol del 1714, i els inicis de l’harmonia
» Es faran una vintena de concerts i activitats en la majoria dels equipaments públics del districte

Redacció
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Un concert d’una edició anterior de la Clàssica a Horta-Guinardó. Foto: Centres Cívics

Diversitat | Intèrprets amateurs, professionals i de tot arreu
Per la Clàssica a Horta-Guinardó hi passaran molts artistes i intèrprets. N’hi haurà en solitari,

amateurs, altres que actuaran en grup, com l’Ensamble del Nuevo Mundo, que presentaran 
un programa de música del barroc hispànic i d’altres que ho faran en duet. També hi 

passaran orquestres com la de flautes de bec del Conservatori de Música de Badalona.
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Horta-Guinardó, tant per la seva
situació geogràfica en el pla de la
ciutat, com per la gran quantitat
d’entitats i clubs que acull, és un
dels punts neuràlgics de l’esport
a Barcelona. En aquest sentit, l’A-
juntament vol impulsar una es-
tratègia per convertir el districte
en un destí esportiu de la ciutat.
“Horta-Guinardó té una gran
tradició esportiva, i és un dels es-
pais més potents per poder prac-
ticar esport, tant de manera diri-
gida en instal·lacions públiques o
privades, com a l’aire lliure”, ex-
plica la regidora del Districte,
Francina Vila. 

L’estratègia del govern mu-
nicipal es va començar a imple-
mentar a partir de finals de març,
mitjançant una reunió conjunta
dels 22 gestors d’equipaments es-

portius públic i privats d’Horta-
Guinardó. L’objectiu d’aquesta
trobada va ser la posada en comú
de les propostes de tots i cadas-
cun dels agents esportius del te-
rritori per poder crear noves
col·laboracions i potenciar el dis-
tricte com un dels nuclis esportius
de la ciutat. 

Entre les propostes que es
van col·locar al damunt de la
taula hi ha la presentació per
part del Districte del projecte de

la web d’esports d’Horta-Gui-
nardó, que pretén ser una plata-
forma dirigida a tots els veïns i
veïnes del districte i de la ciutat
perquè puguin conèixer l’oferta
esportiva de la zona. 

UN DISTRICTE QUE ES MOU
Una altra de les potes d’aquesta es-
tratègia municipal és la celebració
de diferents actes esportius al te-
rritori, com el recentment creat
Cross 3 Turons o la cursa Pàlcam. 

El districte compta amb 22 equipaments esportius. Foto: Arxiu

L’Ajuntament vol convertir 
el districte en un destí esportiu
» Els agents esportius d’Horta-Guinardó es van reunir a finals de març
» Una de les propostes municipals és la creació d’un web d’esports

Horta acull una eliminatòria
de la Copa Federació de tennis

TENNIS4El Centre Municipal
de Tennis de la Vall d’Hebron va
acollir el passat cap de setmana
del 19 i 20 d’abril la fase elimi-
natòria del play-off de perma-
nència al grup mundial I de la
Copa Federació (FedCup) de
tennis, que va enfrontar el con-
junt estatal, capitanejat per l’ex-
tennista Conchita Martínez, amb
Polònia, i que va finalitzar amb
victòria polonesa per 3 a 2. 

“Ha estat un cop dur, perquè
crec que hem fet bé les coses”, va
declarar Martínez després de
disputar l’eliminatòria. Amb
aquest resultat, la selecció es-
panyola femenina de tennis ju-

garà l’any que ve en el grup
mundial II de la FedCup. 

Després de l’empat a 1 amb
què va tancar l’eliminatòria el dis-
sabte, el diumenge va començar
amb la derrota de Tita Torró, que
va perdre per 6 -3 i 6-2 amb An-
gieszka Radwanska. Sílvia Soler
va poder restablir l’empat a 2 da-
vant Urszula Radwanska, però al
punt de dobles la parella forma-
da per Anabel Medina i Sílvia So-
ler va caure per 6-4 i 6-2. 

El combinat espanyol conei-
xerà el seu primer rival del prò-
xim any al grup mundial II el
pròxim dia 4 de juny, en el sor-
teig que es realitzarà a París.

Els veïns opinen sobre la zona
esportiva del carrer Tenerife

EQUIPAMENTS4El mes de fe-
brer passat van iniciar-se les
obres de remodelació de la zona
esportiva del carrer Tenerife.
Aquestes actuacions tenen com
a objectiu reordenar l’espai i les
activitats que es duen a terme.

En aquest sentit, el Districte
d’Horta-Guinardó va celebrar
el passat dissabte 26 d’abril una
sessió participativa entre els
veïns i veïnes de la zona, per tal
de conèixer la seva opinió i les

propostes que volen implemen-
tar en aquest espai, celebrada al
Casal de Barri Can Baró. 

El següent pas serà el repar-
timent de butlletes entre els
veïns perquè puguin manifestar
les seves opinions sobre la qües-
tió. A partir del pròxim dimarts
dia 6 de maig, i fins al dia 8, un
equip de dinamitzadors del pro-
cés participatiu passaran pels
habitatges de la zona per recollir
les butlletes. 

El Siuranenc d’Horta guanya
la Lliga de Barcelona de bitlles
BITLLES4L’equip Siuranenc
d’Horta C va guanyar per segon
any consecutiu la Lliga Barcelo-
na 2013-2014 de bitlles en l’úl-
tima jornada, celebrada a Tore-
lló el passat 6 d’abril, amb un to-
tal de 44 punts. Els equips Riu-
debitlles B i Riudebitlles A van
aconseguir la segona i tercera po-
sició amb 40 i 34 punts, respec-
tivament.

L’equip campió va demostrar
el seu bon moment de forma tot

encapçalant la classificació du-
rant tota la competició regular.
Les millors classificacions indi-
viduals van ser les d’Elena Mar-
tí –component del Riudebitlles
A– i Miquel Àngel Aguilar –del
Siuranenc d’Horta C–.

Un total de 128 esportistes i
14 equips de Barcelona van par-
ticipar en aquesta competició
organitzada novament per la
Federació Catalana de Bitlles i
Bowling.

Redacció
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Polònia derrota la selecció espanyola de tennis femenina. Foto: Ajuntament

Waterpolo | Es consuma el descens de la UE Horta
Tot i la victòria a domicili davant el Rubí a la darrera jornada de lliga (8-9), la 
UE Horta és ja equip de Segona Divisió masculina de waterpolo. Els hortencs
han finalitzat últims a la classificació amb 18 punts, amb un total de 6 partits 

guanyats –cinc d’ells a casa– i 16 derrotes –sis d’elles a casa i 10 fora de casa–.   
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DIMARTS 29 D’ABRIL
17:00 El Centre cívic Teixonera celebra, des de

fa set anys, conjuntament amb grups de dan-
sa de la zona, el Dia Internacional de la
Dansa, amb una mostra de diferents estils de
ball oberta a tothom. 

DIVENDRES 2 DE MAIG
18:00-19:00 Taller d’iniciació a la dansa de les

sevillanes. Cal inscripció prèvia. L’activitat té
lloc els divendres a la tarda al Centre cívic Casa
Groga.

A PARTIR DEL 7 DE MAIG
Dc. 17:30-19:00 Taller de risoteràpia adreçat

a persones majors de 60 anys. La risoteràpia
ajuda a millorar la qualitat de vida de les per-
sones que la practiquen. Cal inscripció prè-
via per tal de participar al taller. / Centre cí-
vic Casa Groga.

A PARTIR DEL 6 DE MAIG
Matí-Tarda Del grafitti al lienzo. Exposició so-

bre pintures i dibuixos de Javier Baena. Pe-
ces realitzades amb esprais, retoladors i
acrílics sobre fusta i llençols reciclats. / Cen-
tre cívic Teixonera.

FINS AL 10 DE MAIG
Matí-Tarda Inspiracions és una exposició a

càrrec d’Àngel Párraga on es mostren quadres
d’aquest pintor veí del barri i membre del
col·lectiu d’Artistes d’Horta. Mostra temàti-
ca variada. / Centre cívic Matas i Ramis.

DISSABTE 10 DE MAIG
12:00 Aperitius musicals és un espectacle par-

ticipatiu ple de contes, cançons, titelles de mà
i moments molt còmics. Adreçat a infants ma-
jors de 4 anys. / Biblioteca Guinardó.

DIJOUS 15 DE MAIG
18:00 L’any 2014 se celebrarà a tot el món el 85è

aniversari del naixement de Tintín, el famós
reporter d’Hergé. Per aquest motiu, la bi-
blioteca Montbau celebra una introducció a
l’univers de Tintín pels més petits. 

DIUMENGE 11 DE MAIG 
12:00 Partit de futbol del Martinenc contra el

Vilanova i la Geltrú, corresponent a la 31a jor-
nada de lliga del grup 2 de Segona catalana.
/ Municipal Guinardó.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

El Centre cívic Casa Groga organitza des
del passat 3 d’abril un cicle de tallers
d’anglès els dijous on ensenyaran a par-
lar aquesta llengua als més petits. /
Centre cívic Casa Groga.

Taller infantil
Aprèn anglès fent circ

Dj. 8 de maig a les 17:30

El taller Conèixer el barri de Gràcia
entre places i carrers que organitza el
Centre cívic Guinardó convida els par-
ticipants a descobrir els secrets d’aquest
barri veí. / Centre cívic Guinardó.

Ruta històrica
Conèixer Gràcia

Ds. 3 de maig a les 10:00

El Centre cívic Carmel ofereix un cicle
de pel·lícules per als amants del cinema
i tot un seguit d’activitats al voltant del
setè art. L’entrada al cicle és gratuïta. 

Cicle de cinema
El cel del Carmel
Del 10 al 17 de maig

L’escola Acis-Artur Martorell de Can
Baró organitza aquesta cursa escolar
oberta a tothom per cinquena vega-
da al barri de Can Baró. 

Cursa escolar
Can Baró

Dg. 11 de maig a les 9:30

agenda@comunicacio21.com
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