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Els desnonaments s’han conver-
tit en un dels grans drames de la
crisi econòmica. Segons dades fe-
tes públiques recentment pel Con-
sell General del Poder Judicial
(CGPJ), Catalunya és el territori de
tot l’estat que va patir més des-
nonaments l’any 2013, amb un
23,8% del total. 

Les xifres són colpidores:  més
de 67.000 desnonaments a tot l’es-
tat, 16.000 dels quals a Catalun-
ya, i la majoria (56,8%) per pisos
en lloguer. Les execucions hipo-
tecàries, que en aquest cas han
descendit un 9,8% respecte a l’any
anterior, representen un 38,5% del

total de desnonaments. Les dades
fetes públiques pel CGPJ estan
desglossades per províncies, un fet
que impossibilita saber el nombre
de desnonaments que han tingut
lloc a la ciutat de Barcelona.
Aquesta publicació ha intentat
aconseguir estadístiques locals a
través del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) i
altres instàncies, sense èxit.

Les xifres de la província de
Barcelona, però, parlen per si so-
les. L’any 2013 es van registrar
més d’11.000 desnonaments a
tota la província, la majoria, tal
com denuncia la Plataforma d’A-
fectats per la Hipoteca (PAH), a l’à-
rea metropolitana i a la ciutat de
Barcelona. De fet, la província
barcelonina és la que més desno-
naments pateix de tot l’estat, for-

ça per sobre de Madrid, que no
arriba als 9.000. A més, i segons
explica la PAH, “es calcula que dels
3 milions i mig d’habitatges buits”
d’arreu del territori espanyol,
“500.000 estan a Catalunya, sent
la província de Barcelona una de
les més afectades”.

La PAH denuncia que molts
d’aquests habitatges buits per-
tanyen a entitats financeres que,
“tot i haver estat rescatades amb
diners públics, no han dubtat en
desallotjar les famílies afectades
per la crisi”. En aquest sentit, l’A-
juntament ha donat suport a la
moció impulsada per la platafor-
ma per sancionar les entitats que
mantinguin pisos buits, però en
zones molt necessitades d’habi-
tatge. L’oposició i la PAH volen
que sigui així a tota la ciutat.

» La província de Barcelona és la que pateix més desnonaments de tot l’estat, per sobre de Madrid
» La PAH denuncia que el territori barceloní és un dels que registra més habitatges buits

Arnau Nadeu
HORTA-GUINARDÓ

REDACCIÓ4L’Ajuntament de la
ciutat va presentar a finals del pas-
sat mes de març una mesura de
govern que recull l’impuls, per
part del govern municipal, de la
redacció d’un nou Pla d’Habitat-
ge de Barcelona 2014-2020 “per
donar resposta a les necessitats
actuals d’habitatge” i actualitzar,
així, el vigent pla 2008-2016.

Algunes de les línies d’ac-
tuació que ja s’han iniciat, prio-
ritàries i que, segons l’Ajunta-
ment, “transformaran la ma-
nera de promoure les polítiques
d’habitatge a la ciutat”, són la

construcció de 1.000 nous ha-
bitatges de lloguer assequible, la
mediació entre llogaters i pro-
pietaris en casos d’impagament,
la posada en marxa dels nous
centres d’allotjament familiar,
acords de col·laboració amb en-
titats financeres i entitats socials
per fer front als desnonaments
i nous serveis a les Oficines de
l’Habitatge.

El consistori recorda també
que ha deixat de cobrar l’impost
de la plusvàlua, fet del qual s’han
beneficiat un centenar de per-
sones que han perdut la casa.

Barcelona impulsa la redacció
d’un nou Pla d’Habitatge

El�problema�de�l’habitatge�va�en�augment.�Foto:�Arxiu

El drama no té sostre
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Finalment serà a l’estiu. L’espe-
rada reurbanització de la plaça
Sanllehy s’ha desencallat i el
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat preveu licitar en els
pròxims dies les obres perquè
puguin començar a ser una rea-
litat durant l’estiu. Aquestes ac-
tuacions comptaran amb una
partida de 2,5 milions d’euros i
són un compromís que el Govern
de la Generalitat va assumir da-
vant l’alcalde, Xavier Trias, per
tal de reordenar aquest espai
afectat durant anys per les obres
de la futura Línia 9 de metro. 

Ja fa uns tres anys que les
obres de construcció de la Línia
9 van ocupar gairebé tot l’espai
destinat als vianants per tal de
poder efectuar-hi un gran pou a
través del qual es pogués acce-
dir a l’interior de la parada de

metro, i no va ser fins a l’any
passat que es va retirar la gran
grua d’obres de la plaça. En
aquest sentit, el projecte del
Govern preveu la cobertura d’a-
quest pou de l’estació, la urba-
nització i reordenació de la pla-

ça i la millora de la mobilitat,
mitjançant l’ampliació del carrer
Ramiro de Maeztu. En concret,
aquest vial passarà a comptar
amb dos carrils per als vehicles,
d’uns 6,5 metres d’amplada ca-
dascun, i voreres més amples
tant al costat mar com al costat
muntanya.

L’anunci de desencallada de
les obres a la plaça Sanllehy

coincideix amb la represa de les
mobilitzacions per part dels
veïns de la zona perquè s’endre-
ci aquest espai, que ara per ara
segueix tancat i en desús. “Els
veïns i comerciants de Sanllehy
finalment veuen com les seves
demandes han estat ateses i es
dota econòmicament el projec-
te que els permetrà recuperar
l’espai públic de qualitat que es
mereixen i del qual s’han vist pri-
vats durant molt temps”, asse-
gura la regidora d’Horta-Gui-
nardó, Francina Vila, tot i la
desconfiança inicial dels veïns
respecte a aquest nou anunci.

Aquestes obres s’emmar-
quen en les actuacions consen-
suades entre la Generalitat i
l’Ajuntament, que tenen com a
principal objectiu arranjar i re-
ordenar urbanísticament altres
espais afectats pel replanteja-
ment de l’execució dels treballs
de la Línia 9, ara mateix con-
centrats en el ramal que transi-
ta cap a l’Aeroport. 

La plaça Sanllehy, a l’estiu
» Es desencalla la reurbanització d’aquesta àrea, afectada des de fa anys per les obres de la Línia 9
» Està previst que els treballs es licitin en els pròxims dies i que puguin començar durant l’estiu

URBANISME4 La plaça San-
llehy es troba situada a cavall en-
tre els districtes d’Horta-Gui-
nardó i de Gràcia, i és un punt
que serveix d’unió entre els ba-
rris de la Salut, Can Baró i Baix
Guinardó. 

A més, la seva proximitat
amb el Park Güell –al seu vessant
nord– i amb el Parc de les Ai-

gües –al seu vessant sud– fa d’a-
questa plaça un punt estratègic i
important en la trama urbanísti-
ca d’aquesta part de la ciutat. 

En aquest sentit, l’ampliació
prevista per als carrils del carrer
de Ramiro de Maeztu, a la ban-
da de muntanya de la plaça,
ajudarà a millorar el trànsit ro-
dat en aquest punt.

Un espai neuràlgic

Algunes�imatges�de�les�obres�efectuades�fins�ara�a�la�plaça�Sanllehy.�Fotos:�Ajuntament�i�Google�Maps

El projecte anunciat
preveu la cobertura
del pou de l’estació

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

Obres | Una actuació definitiva
L’actuació que posarà en marxa el Govern per reordenar la plaça Sanllehy

donarà com a resultat una configuració dels carrers definitiva. Això vol dir
que no es tornarà a modificar res del que s’hagi fet un cop es reprenguin

les obres de construcció del tram central de la futura Línia 9 de metro.  
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@marinageli: Josefina Castellví, oceanò-
grafa, biòloga marina i Catalana de l'Any.
Exemple de científica, de lluita per la igual-
tat de les dones a la vida.

@gobiernoespa: La opinión de una per-
sona armada con un smartphone incita
mucho más al odio que la corrupción o
los deshaucios. #LaCárcelDeTwitter.

@jaipcat: Llanos de Luna ha presentat 240
demandes judicials contra ajuntaments i no
n'ha guanyat cap. Així es poleix els diners
públics! Sí senyora!

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

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

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

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

4Mentides
per Josep Loste

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

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

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

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

#240Demandes#CatalanaDeL’any

4Les grans fortunes
per Joan Lladonet

#LaPresóDeTwitter

Si l'heu seguit, de ben segur
recordareu com Pep Guar-
diola explicava que, en prepa-
rar els partits, davant la
pantalla, tancat als soterranis
del Camp Nou, hi havia un
moment sublim en el qual hi
veia clar. Un clic que il·lumi-
nava la clau per fer mal al con-
trari. Capficat com estic en
analitzar-ho tot en termes po-
lítics, he de reconèixer que
ahir, tot dinant, parlant amb
els companys de feina (gent
que toca més de peus a terra),
comentant les apreciacions
radiofòniques de Xavier Sala i
Martín, he vist de cop la llum. 

Imaginem-nos que en
Pere va un diumenge, en fa-
mília, a la comunió d'una ne-
boda. Que una amiga molt
amiga, amb qui de fa anys té
una història (i potser a la qual
ha promès ja mil vegades que
deixaria la seva dona), no pot
reprimir-se davant la seva es-
tampa pública de marit feliç i
(com diria Flotats) s'abraona
sobre ell i, alta com és i enjo-
iada com va, li diu "grandís-
sim fill de puta" i li etziba un
cop que l'encerta no gaire de
ple al crit de "tu ja saps perquè
te'l foto". Imaginem que en

Pere, sorprès i desesperat a
parts iguals, troba que ha de
justificar-se urgentment da-
vant la seva dona. Que, atesos
els insults i les mirades rebuts
al carrer en dies anteriors, un
ressort automàtic l'empeny a
parapetar-se darrere la tensió
política del país. 

Imaginem que, per donar
més credibilitat a la seva ex-
cusa, temerós que no coli (per-
què les dones tenen un nas
molt fi), decideix fer-ho públic
i iniciar una ronda pels mitjans
per victimitzar-se. Imaginem
que la família de l'agressora i la
de l'agredit es coneixen de so-
bres, però decideixen no fer-se
mal mútuament. 

Imaginem que passa una
setmana i resulta (sorpre-
nentment!) del tot impossible
esbrinar la identitat de la se-
nyora de mitjana edat de Ter-
rassa, assistent a la comunió,
familiar d'un dels nens parti-
cipants, que en Pere jura i per-
jura que no sap qui és.
Imagineu tot això i veureu que
és molt més versemblant que
qualsevol altra història que
hàgiu sentit des del dia dels
fets. Ep, però és només pura
imaginació.

per Joan Granollacs 

4I, de sobte, tot encaixa
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4#25M i #9N

Opinió en 140 caràcters

@Iaia_Toneta: Si l'elecció del #catalade-
lany es fes segons la quantitat de rialles que
ha provocat a Twitter... hauria guanyat Pere
Navarro!

@cristina_pardo: El juez pide a Suiza que
identifique al político español que tiene allí
6 cuentas. Qué exagerado: ¡Son cuentas
bancarias, no de Twitter!

@albertmartnez: Entre 70% i 78% de par-
ticipació al referèndum de l'est d'Ucraïna. A
les eleccions europees s'arribarà al 55%
amb sort. Què serà més legítim?

Un diari obert

El passat dia 8 a la mitjanit va co-
mençar la campanya electoral, 15 dies
justos per a les eleccions europees, en
un any absolutament clau per a la
història del país. Els joves, les orga-
nitzacions polítiques juvenils i també
les entitats juvenils ens hem mobilit-
zat, i ho farem intensament durant els
pròxims quinze dies per explicar com
afecta el nostre dia a dia formar part de
la Unió Europea.

No és cert que els joves no tinguem
interès pel projecte europeu. De fet, el
nostre dia a dia està absolutament te-
nyit per totes bandes del blau d'Euro-
pa. Les beques Erasmus, molts temes
relacionats amb la recerca, les univer-
sitats, els intercanvis acadèmics i edu-
catius, les noves tecnologies, la mobi-
litat, les llengües, etc. Recordo que en
entrar cada dia a la facultat on vaig es-
tudiar el grau de Ciències Polítiques em
fixava amb una petita placa que ens feia
notar a tots plegats que els fons euro-
peus havien ajudat a construir aquell
edifici. Podria trobar-ne molts i molts
d’exemples, tant a nivell d’infraestruc-
tures com a nivell de projectes repartits
per tot el territori català i que tenen un
impacte positiu sobre els ciutadans de
Catalunya. Toca, durant aquests quin-
ze dies, recordar-ho.

Però també toca dir alt i clar que Eu-
ropa ens dóna, sobretot, un marc de lli-
bertat, de democràcia i de respecte

pels drets de les persones. Pot semblar
contundent però és així. I toca reivin-
dicar un petit país que davant de l'au-
ge dels euroescèptics es reivindica a si
mateix com a actor polític protagonis-
ta de la construcció europea i que de-
mana una Europa més forta que mai.

En aquestes eleccions, com sempre
passa en base a l'imparable pas del
temps, s'incorporen nous electors, joves
catalans que es podran expressar sobre
aquesta Europa que anhelem. I ells, m'a-
treveixo a dir que ho faran combinant
un doble missatge: Catalunya nou Es-
tat d'una Unió Europea més forta.

Mentre escric aquestes línies em cau
a les mans un informe que destaca els
trets més característics dels joves ca-
talans. No s'escau aquí desgranar-los.
Alguns són previsibles i d'altres potser
no tant. Ens defineix com una genera-
ció valenta, cosmopolita i optimista
malgrat les dificultats; una generació
que el país no es pot permetre el luxe
de deixar-se perdre. En trec una con-
clusió potent i (crec) que pertinent
des d'aquí fins al 25 de maig. La nostra
és una generació absolutament inter-
pel·lada per construir el futur de Cata-
lunya i Europa. I nosaltres no mirarem
cap a una altra banda, simplement
volem fer-ho i ho farem: la primera pa-
rada serà el pròxim 25M i la segona pa-
rada, el pròxim 9N. No fallem ni en una
ni en l'altra.

per Marta Pascal

L’Educació Pública és un dels tresors
més preuats que tenim. La suma dels
esforços docents, del personal vetllador
i auxiliar d’infantil, del lleure, dels
EAP i CREDA, dels centres de recursos,
de les experiències pedagògiques, de les
propostes didàctiques, dels recursos i
mitjans invertits, de la il·lusió, la cons-
tància, la dedicació, la innovació, la co-
operació, la participació de les mares i
els pares per mitjà de les AMPA, de l’a-
lumnat, de les entitats de renovació pe-
dagògica, del personal d’administració
serveis, dels sindicats de docents i d’a-
lumnat, és el resultat d’aquest tresor.

Fixem-nos fins a quin punt es valora
aquest estimable patrimoni públic, que
diverses AMPA han col·laborat a pro-
moure-la en el procés de matriculació
amb aquests arguments: “perquè ga-
ranteix una bona educació impartida
per docents qualificats, perquè atén la
diversitat de l’alumnat, per mitjà de
grups de reforç, tractament individua-
litzat, suport psicopedagògic, perquè és
integradora, indistintament de l’origen,
ètnia, sexe o nivell, perquè és inclusi-
va, per a tot l’alumnat, perquè fomen-
ta la relació entre cultures, perquè so-
cialitza els materials i llibres escolars,
perquè fomenta la participació... per tot
això i més afirmen que:  estimem l’Es-
cola Pública”.

Ara bé, el tresor educatiu, com tots
els tresors, s’ha de cuidar, perquè gua-
nyi més i més valor, per evitar que es
malmeti. El personal docent i altres pro-
fessionals de l’Educació, les AMPA i l’a-
lumnat, les entitats educatives i sindi-
cals ens esforcem per preservar el seu
alt valor. Per contra, l’administració el
menysvalora. L’actual Govern de CiU
del Departament d’Ensenyament dis-
minueix el valor del tresor amb conti-
nuades retallades.  Aquest any tornen

a suprimir aules de P3 a diversos mu-
nicipis d’arreu del país, mantenint  rà-
tios a 25 escolars. Deixen sense sub-
stitucions les aules fins a deu dies.
Disminueixen hores de vetlladores fent
perillar el caràcter inclusiu del nostre
model escolar. Falten beques menjador
pel nostre alumnat, retallen drets la-
borals i salarials, sobretot als i les do-
cents i del PAS més precàries, el per-
sonal interí i substitut. Mentre el que
ens cal són més recursos, el Departa-
ment d’Ensenyament publica un decret
de plantilles, introduint criteris arbi-
traris, en lloc de garantir la igualtat d’o-
portunitats i l’autonomia docent, en la
provisió de plantilles. 

El nostre tresor perd valor amb
aquestes mesures deprecatòries de
CiU,  també amb el suport d’ERC, l’es-
cola privada augmenta el seu valor
amb el manteniment dels concerts
educatius, inclosos els centres d’elit so-
cioeconòmica o segregadors per sexes.
Mentre es tanquen línies i centres pú-
blics n’augmenten a les escoles priva-
des. El Govern de la Generalitat, amb
l’excusa del dèficit pressupostari, ama-
ga la seva veritable intenció: fomentar
l’interès privat per damunt de la in-
versió pública.

Si malament ho tenim a casa nos-
tra, a l’Estat, el govern del PP també ens
ho posa fumut. L’aprovació de la LOM-
CE, les sentències contra la immersió
lingüística són greus perills que fan dis-
minuir més el nostre tresor educatiu.

Nosaltres, els i les docents de CCOO
i tot el nostre sindicat, amb la col·la-
boració dels altres membres de la co-
munitat educativa, de les altres entitats
socials i sindicals seguirem treballant
perquè el gran tresor de l’Educació
Publica mantingui el seu gran valor
amb l’horitzó de fer-lo més i millor. 

per Quim Fornés (CCOO)

4El tresor de l’Educació Pública
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El pròxim mes de juny comen-
çaran les obres d’ampliació i mi-
llora de les instal·lacions de la bi-
blioteca Montbau amb una in-
versió de més d’1,2 milions d’eu-
ros, que permetrà fer-hi una am-
pliació de 141 metres quadrats i
la construcció d’un nou cos de
167 metres quadrats en el pati
existent entre les dues construc-
cions. Les obres també perme-
tran millorar l’accessibilitat i l’aï-
llament tèrmic i fer una reorga-
nització dels espais interiors que
en total suposarà una ampliació
dels actuals 539 metres qua-
drats fins a 842. 

Les obres també contemplen
substituir l’accés principal, ac-
tualment situat al carrer Àngel
Marquès, per un nou accés a peu
a través del jardí de la cantonada

del carrer de l’Arquitectura, tot i
que es mantindrà l’accés secun-
dari existent situat a l’extrem
oposat pel carrer Àngel Marquès
com a sortida d’emergència i per
accedir independentment a la
sala polivalent fora d’horari de bi-
blioteca. Finalment es potencia-
rà l’organització de l’espai en for-

ma d’espina, a la qual s’accedirà
des d’un dels seus extrems, i l’ac-
tual espai infantil, que es traslla-
darà a una posició més central de
la biblioteca per aconseguir in-
crementar-ne la superfície i visi-
bilitat, deixant la seva antiga ubi-
cació disponible per ser ocupada
per la sala polivalent.

La�inversió�prevista�és�d’1,2�milions�d’euros.�Foto:�Institut�Narcís�Monturiol

Les reformes a la biblioteca de
Montbau començaran el juny 

» L’ampliació farà que es passi dels 539 metres quadrats actuals a 842
» L’accés principal es modificarà i serà al carrer de l’Arquitectura

Pasqual Maragall assisteix a un
míting d’ERC a la Vall d’Hebron
POLÍTICA4Sorpresa majúscula.
L’expresident de la Generalitat
i exalcalde de Barcelona, Pas-
qual Maragall, va assistir aquest
diumenge al míting central
d’ERC, que es va celebrar al pa-
velló de la Vall d’Hebron en el
marc de la campanya electoral
dels republicans per a les elec-
cions europees.

Maragall, que pateix alzhei-
mer des del 2007, va ser rebut
amb un calorós aplaudiment
pels 1.500 assistents a l’acte.

Després de rebre algunes críti-
ques, la seva dona, Diana Ga-
rrigosa, va explicar ahir a RAC1
que l’expresident havia d’assis-
tir a un homenatge al poeta i avi
seu, Joan Maragall, però de
camí a l’acte va mostrar interès
per anar al míting, on també
participava el seu germà Er-
nest, que és el número dos de la
llista dels republicans. Segons
Garrigosa, Maragall va voler
donar suport al seu germà per-
què són “carn i ungla”.

ANIVERSARI4L’Espai Jove
Boca Nord va celebrar dijous
passat el seu quinzè aniversari,
que va servir per fer la presen-
tació d’un vídeo-mapping rea-
litzat per a l’ocasió i per inau-
gurar una exposició comme-
morativa dels 15 anys del centre. 

La jornada, que es va animar
amb un concert de música en
viu, va servir per donar el tret de
sortida a una llarga llista d’actes
programada per celebrar aquest
aniversari que tindrà com a

grans protagonistes la música,
el circ i diversos tallers. Entre
elles destaca el Festival Brot
2014, que se celebra entre el 16
de maig i el 5 de juliol i que dóna
l’oportunitat de donar-se a co-
nèixer a diverses bandes nove-
lles de la ciutat i al mateix temps
busca impulsar nous talents
emergents entre els 18 i els 25
anys. A l’acte hi van assistir re-
presentants de diferents asso-
ciacions de joves de Barcelona,
el regidor de Joventut, Rai-

mond Blasi, i la regidora del Dis-
tricte, Francina Vila.

REFERENT
L’Espai Jove Boca Nord es va in-
augurar el 15 de maig de 1999.
Amb els anys ha esdevingut
una referència i ha donat res-
posta “a les necessitats, inquie-
tuds i demandes dels joves”.
Ho ha fet a través d’un model
d’equipament que disposa de re-
cursos per oferir espais i pro-
gramacions molt variades.

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

Pasqual�Maragall�va�rebre�l’afecte�dels�assistents�a�l’acte.�Foto:�Arxiu

L’ Espai Jove Boca Nord es fa gran

Festival | El ‘Desplaça’t’ arriba a la desena edició
El festival d’arts al carrer ‘Desplaça’t’, organitzat pel Centre Cívic Casa Groga, va 

celebrar el seu desè aniversari durant la setmana passada. Les actuacions més 
destacades van ser la de Madame Fafá i Monsieur Nicolás amb ‘Peluqueria artística 

y musical’ i la de la companyia Girovago e Rondella amb el seu teatre-autobús.
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Els joves i les associacions veïnals
del districte d’Horta-Guinardó ja
compten des de fa uns dies amb
un nou espai on podran realitzar
activitats educatives i de lleure en
horari extraescolar, en el cas
dels adolescents, i coordinar-se
per desenvolupar projectes de
barri, en el cas dels veïns. Això ha
estat gràcies a un acord entre el
Districte i la Fundació Adsis i el
Pla Comunitari Carmel Amunt,
als quals se’ls ha cedit les ins-
tal·lacions de l’Antiga Agència de
Promoció del Carmel per enca-
bir-hi els nous usos de caràcter
social del nou Centre Obert.

Per poder engegar el nou
servei, el Districte d’Horta-Gui-
nardó ha fet una inversió de
més de 272.000 euros en el lo-
cal, que està situat al carrer Llo-
bregós, 107. Les tasques d’a-
daptació dels espais han consis-
tit en la redistribució de les sales,
en fer revestiments i tancaments
i en renovar el mobiliari i la cli-

matització. El local compta ara
amb una recepció, dos despat-
xos, cinc aules (una d’informà-
tica, un taller, i diverses aules
multidisciplinars), dos serveis i
una cambra d’instal·lacions.

ESTIMULAR LA SOCIALITZACIÓ
El nou Centre Obert, que desti-
na part de les seves instal·lacions
als joves i infants del districte
d’Horta-Guinardó, té l’objectiu
d’estimular i potenciar el des-

envolupament de la personalitat
i la socialització dels nens i ado-
lescents de la zona, amb un se-
guiment individualitzat i en un
ambient segur i proper.

Les noves instal·lacions estan
gestionades per la Fundació Ad-
sis, que és la que s’encarrega de
la inclusió social dels més joves,

a més de desenvolupar una àrea
d’educació d’adults i un espai fa-
miliar, i el Pla Comunitari Car-
mel Amunt, una plataforma on
el veïnat, les entitats, els profes-
sionals i l’administració poden
participar junts en la creació i
desenvolupament de projectes
per a la millora del barri. 

CREAR PROJECTES DE BARRI
Amb la posada en marxa del
Centre Obert,  les associacions
d’Horta-Guinardó guanyen un
nou espai per trobar-se i treballar
amb projectes de futur, reforçant
iniciatives comunes i cercant no-
ves formes de participació.

“Des del mateix moment en
què el centre va quedar lliure,
vam tenir clar el seu ús social i
veïnal perquè era necessari
guanyar espai per a les entitats
i els veïns i veïnes del barri”, va
explicar Francina Vila, regidora
del Districte, durant la jornada
de portes obertes. La regidora
també va destacar durant l’acte
que “a través de l’enfortiment del
teixit associatiu es millorarà la
igualtat i la cohesió social als
onze barris del districte”.

Apostant pels joves i el barri
» El Districte d’Horta-Guinardo ha cedit un espai per encabir-hi la nova seu del Centre Obert

» L’Antiga Agència de Promoció del Carmel serà ara un equipament juvenil i destinat a les entitats

RECONEIXEMENT4 La Funda-
ció Adsis treballa al barri del Car-
mel des de l’any 1989 realitzant
una gran tasca d’inclusió a tra-
vés del lleure i les experiències
dels grups d’iguals. Per aquest
motiu, el plenari del Districte
d’Horta-Guinardó va decidir
atorgar-li la medalla d’or de la
ciutat.

Adsis és una Organització
no Governamental (ONG) pro-
moguda pel Moviment de Co-
munitats Adsis. Està formada
per més de cinc-centes persones
voluntàries i  unes dues-centes
persones contractades que des
del 1996 treballen per a  la pro-
moció integral de persones i
grups empobrits, principalment
el col·lectiu juvenil.

Dos dels projectes destinats
a joves són el d’Intervenció so-
cioeducativa i inserció laboral
amb joves i el de Preparació d’a-
dolescents i joves per a la vida
independent.

Medalla d’or de la ciutat

La�regidora�del�Districte,�Francina�Vila,�va�visitar�la�nova�seu�del�Centre�Obert.�Fotos:�Ajuntament

El Districte ha fet
una inversió de
272.000 euros

Redacció
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Els veïns rebutgen el projecte
de la Pedrera Petita

OBRES4Els veïns del barri de
Can Baró no veuen amb bons
ulls el projecte de remodelació
i adequació de l’actual viver de
Can Baró, també conegut com la
Pedrera Petita, que vol dur a ter-
me l’Ajuntament per transfor-
mar aquest espai en un parc per
a tots els públics.

L’Associació de Veïns de Can
Baró considera que  “la ubicació
no és la millor zona per a un
parc d'aquestes característi-
ques”, ja que creuen que és una
zona massa allunyada i enlaira-
da per una instal·lació d’aquest
tipus. També denuncien que el

barri té moltes mancances en
equipaments i accessibilitat i
defensen que es podria dedicar
el pressupost d’aquest projecte,
de 490.000 euros, a aquestes
qüestions.

Per la seva banda, fonts de
l’Ajuntament han explicat a Lí-
nia Horta que els veïns “guan-
yaran aquest espai com a zona de
plaça, pícnic i jocs” i també que
“a la zona esportiva del carrer Te-
nerife hi haurà un espai de jocs
infantils i es millorarà la pista es-
portiva”. Unes millores, recor-
den, “pendents del procés par-
ticipatiu que es duu a terme”.

Amb motiu del Dia Mundial
del Càncer d’Ovari, que es va ce-
lebrar el passat 8 de maig, la
Unitat de Ginecologia Oncolò-
gica del Servei de Ginecologia de
l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron i el Vall d’Hebron
Institut de recerca (VHIR) van
posar en marxa una campanya
per donar a conèixer aquesta
malaltia d’una forma diferent.
Per fer-ho van demanar la col·la-
boració de Daniel Jordà (Panes
Creativos) i Oriol Balaguer, que
van recuperar un tàndem clàs-
sic d’esmorzars i berenars a la
nostra gastronomia, el pa amb
xocolata, amb una finalitat so-
lidària: vendre’l al preu simbò-
lic d’un euro per donar a conèi-
xer el càncer d’ovari.

Aquestes dues figures de la
forneria i la pastisseria creatives
de Barcelona van crear especí-
ficament per al Dia Mundial
del Càncer d’Ovari un pa amb
xocolata inspirat en el color
verd marí del logotip que sim-
bolitza la lluita contra la malal-
tia. El pa creat per Daniel Jordà
és una interpretació de la deli-

cada recepta del brioix francès
amb ingredients més equili-
brats (oli d’oliva en comptes de
mantega) i un color particular
aconseguit gràcies a un colorant
vegetal. La xocolata d’Oriol Ba-
laguer s’edifica sobre una selecta
pasta de te, petit four, de xoco-
lata coronada amb un macarró
elaborat especialment per a l’o-
casió.

Tots dos es vendran con-
juntament als establiments que
Daniel Jordà i Oriol Balaguer te-
nen a Barcelona, a les cafeteries
que la cadena Arcasa té a

l’Hospital Vall d’Hebron, i als es-
tabliments de BCNandCAKE
Tour que vulguin adherir-se a la
campanya.

AFECTA MÉS DE 3.300 DONES
El càncer d’ovari representa el
5% de tots els tumors que afec-
ten les dones. Cada any se’n
diagnostiquen a tot l’estat més
de 3.300. Un dels problemes
d’aquest tipus de càncer és que
pràcticament no provoca ma-
lestar en les seves fases inicials
i és molt complicat de detectar
de forma precoç.

Presentació�de�la�campanya�del�passat�8�de�maig.�Foto:�Vall�d’Hebron

Pa amb xocolata per lluitar
contra el càncer d’ovari

Redacció
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Els�veïns�s’organitzen�per�oposar-se�al�projecte.�Foto:�AAVV�Can�Baró
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Incorporar nous referents a la
Barcelona turística. Amb aquest
objectiu neix ‘El tour del Labe-
rint’, una nova ruta turística
que l’Ajuntament ha creat al
districte en el marc de la posa-
da en marxa dels Plans  de Tu-
risme de Districte de la ciutat,
que té com a objectiu descen-
tralitzar el turisme i posar en
valor actius turístics allunyats
del centre.

El circuit que recorre ‘El
tour del Laberint’ fa parada al
recinte modernista de Sant Pau,
declarat patrimoni mundial de
la UNESCO, al parc de Laberint
d’Horta, continua per la Vall
d’Hebron i en el seu tram final
visita el nucli de l’antiga Vila
d’Horta, agregada a Barcelona
l’any 1904, i la zona del mercat
del barri per finalitzar a la pla-
ça Eivissa. La ruta, que s’ofereix
en castellà i anglès, costa 35 eu-
ros per a adults i 17 per als me-
nors i està programada pels
dimarts, dijous i dissabtes. Un

cop els turistes finalitzin l’iti-
nerari, poden optar per tornar
amb el mateix minibús al punt
de sortida de la plaça Catalun-
ya, sempre a dos quarts de deu
del matí, o bé quedar-se i gau-
dir de l’ambient de barri amb  la
gastronomia, el comerç, la vida
cultural o l’ambient dels ca-
rrers i places com a protago-
nistes. Aquesta nova proposta
turística busca atraure l’atenció
del gran nombre de visitants re-
petidors, ja que el 50% de tu-
ristes que visiten Barcelona al
llarg d’un any ja ho han fet en
una altra ocasió.

NO NOMÉS PER ALS TURISTES
Segons la regidora d’Horta-
Guinardó, Francina Vila, la
nova ruta “és un pas més en
l’estratègia de promoció eco-
nòmica i cultural” del districte,
que es vol donar a conèixer
com la ‘Ciutat de l’Aigua’. Tam-
bé ha dit que, amb l’impuls del
seu pla de turisme específic,
Horta-Guinardó “se situa sobre
el mapa punts d’interès i joies
que s’han de conèixer més” per
part dels visitants, però també
dels mateixos barcelonins. “És

molt important que els veïns co-
neguin més la història dels seus
barris, i també volem que la
gent de Barcelona vingui a vi-
sitar i veure els atractius
d’Horta-Guinardó”, ha afirmat
Vila, que subratlla que el pla
també s’orienta als turistes que
s’allotgen a hotels del districte,
per tal que descobreixin nous

atractius i punts d’interès per
visitar.

L’aposta turística de la ciu-
tat ha deixat set milions d’euros
provinents de la taxa turística a
la caixa de l’Ajuntament d’ençà
que va entrar en vigor el no-
vembre del 2012 i fins a finals
del 2013. D’aquests 7 milions,
el consistori en gestiona de for-

ma directa 3,5, dels quals n’ha
destinat 2,1 a desconcentrar
l’activitat turística i als plans de
turisme de districte. Durant
l’any 2013 la ciutat va rebre 27
milions de visitants. Ara l’ob-
jectiu és que els nous turistes,
o els que repeteixin, comencin
a visitar zones de la ciutat des-
conegudes per la majoria.

Perdre’s per Horta
» El districte estrena un nou itinerari turístic guiat, ‘El tour del Laberint’, per descentralitzar el turisme
» El circuit té una durada de tres hores i mitja i també fa parada al recinte modernista de Sant Pau

El�Parc�del�Laberint�d’Horta�inclou�un�jardí�neoclàssic�del�segle�XVIII�i�un�jardí�romàntic�del�segle�XIX.�Foto.�Arxiu�
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Tal com s’havia anunciat els dies
anteriors, els partits de l’oposició
a l’Ajuntament van votar a la ses-
sió plenària del divendres dia 9
de maig  en contra de la propos-
ta de l’alcalde Trias, consensua-
da amb els representants del co-
merç barceloní, que volia ampliar
el nombre de dies d’obertura
dels comerços de la ciutat als diu-
menges i festius dels mesos de ju-
liol i agost, des de les 10 del
matí fins a les 2 del migdia. 

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

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

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

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

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

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

Cor d’Horta i Mercat sortirà 
al carrer a finals de maig

FIRA4Més de 100 establiments
comercials del districte partici-
paran en la Fira de Comerç al ca-
rrer de Cor d’Horta i Mercat, que
tindrà lloc el pròxim dissabte 31 de
maig als carrers Lisboa, Tajo i Bai-
xada de la Plana, els vials que en-
volten el Mercat d’Horta i la zona
d’influència de l’eix comercial. 

Enguany s’arriba a la dinove-
na edició d’aquest esdeveniment,
que comptarà amb un escenari on
se celebraran diverses activitats ar-
tístiques i algunes entitats del ba-
rri com el Foment Hortenc o l’A-

teneu hi duran a terme les seves
actuacions especials. 

Segons s’informa des de l’as-
sociació comercial a Línia Horta,
es preveu que aquesta edició aple-
gui un bon nombre de veïns i veï-
nes de la zona. En aquest sentit, i
a diferència d’altres esdeveni-
ments com la Fira Gastronòmica,
que també organitza Cor d’Hor-
ta i que rep visitants provinents de
tota la ciutat, la Fira de Comerç al
carrer està adreçada a un públic de
proximitat que ja coneix l’oferta
del barri. 

GUARDONS4El president de la
Generalitat, Artur Mas, conjun-
tament amb el conseller d’Em-
presa i Ocupació, Felip Puig, van
lliurar a finals d’abril els Premis
a la Iniciativa Comercial i als
Establiments centenaris de Bar-
celona i Catalunya. 

Enguany aquests guardons
arriba a la seva catorzena edició,
i són el reconeixement del Go-
vern a les iniciatives més inno-
vadores del comerç urbà de pro-
ximitat. A més, també reconeix

els establiments comercials amb
més de cent anys d’antiguitat i
activitat ininterrompuda al ser-
vei del sector comercial. 

Un nombre important dels
guardonats són establiments,
associacions i iniciatives de la
ciutat de Barcelona, que comp-
ta amb una oferta comercial ba-
sada en la combinació del co-
merç tradicional d'origen fami-
liar, grans marques internacio-
nals i comerç innovador. 

Entre els guardonats desta-

quen la Joieria J. Roca de Bar-
celona, a la Millor Iniciativa Co-
mercial o el Gremi Provincial de
Pastisseria de Barcelona, per la
creació de la residència d’estu-
diants de l’escola del gremi. Un
altre guardó se’l va endur la
Confederació de Comerç de Ca-
talunya al premi per la Millor Ac-
tuació d’Especial Notorietat, per
la seva campanya Botigues del
país, creada per distribuir but-
lletes per al sorteig de La Gros-
sa de Cap d’Any.

Redacció
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Paradistes�del�Mercat�d’Horta�també�participaran�a�la�fira.�Foto:�Mercats�BCN

Premien la iniciativa comercial

Els�guardonats�durant�la�cerimònia.�Foto:�Generalitat

Mostra | Festa del Comerç a Sanllehy
L’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat i el carrer Praga van acollir aquest dissabte la
Festa del Comerç a Sanllehy, una ocasió perquè els comerciants de la zona poguessin oferir

els seus productes i descomptes. Per altra banda, la cita també va constar d’una cantada
d’Havaneres a la plaça Font de la Castellana, organitzada per Sanllehy Comerç, el dia abans. 
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Aquest diumenge es va cele-
brar la primera passejada soli-
dària amb gossos, Camí gos,
organitzada per la UE Horta,
Horta Esportiva i la UA Horta.

La passejada es va fer sobre
un recorregut de tres quilòme-
tres per quatre barris del dis-
tricte amb sortida des del camp
de futbol del carrer de Feliu i Co-
dina i arribada a l’avinguda de
l’Estatut. Aquest punt, però, no
va marcar la conclusió de l’acte,
ja que els espònsors de la prova,
Picart, Pin up Dog’s i Steel, van
proposar múltiples activitats
per als animals a l’arribada i un
sorteig de regals. La iniciativa,
que no tenia precedents a la
ciutat, va esdevenir una jornada
festiva dels hortencs amb les se-
ves mascotes amb un vessant so-

lidari, ja que els 3 euros de cada
inscripció es destinaran a l’as-
sociació Galgos 112, que actua en
defensa dels llebrers.

El president de la UE
d’Horta, Paco Carmona, va su-
bratllar la importància de la ini-
ciativa per al districte: “El nos-
tre focus principal és l’esport,

però no podem quedar-nos ex-
clusivament aquí”. Carmona va
assegurar que el club “és part
d’Horta i, com a tal, vol fer acti-
vitats amb vocació de barri, i el
Camí gosn’és un bon exemple”,
afegint que “l’Àrea Social se-
gueix treballant en aquesta òr-
bita de cara al futur”.

Els�diners�recaptats�aniran�a�parar�a�l’entitat�Galgos�112.�Fotos:�Galgos�112

‘Camí gos’, una passejada
solidària pionera a la ciutat
» La UE Horta organitza la primera ruta esportiva amb gossos

» Els diners recaptats es destinaran a una entitat defensora d’animals

‘Cascada’, guanyadora del
BCN Sports Film Festival

CONCURS4El documental nord-
americà d’Anson Fogel i Skip
Anderson, Cascada, va rebre
l’Àmfora Ciutat de Barcelona
com a millor pel·lícula de la cin-
quena edició del BCN Sports
Film Festival. 

Aquest film detalla la recer-
ca del salt d’aigua perfecte i està
produït per Shannon Ethridge. A
més, el jurat –format per perio-
distes i exesportistes– va atorgar
el premi especial a la producció
danesa 9 Metres, d’Anders Wal-
ter i Shannon Ethridge. 

El BCN Sports Film es ca-
racteritza per la gran diversitat de
guardons. La millor producció
catalana va recaure en el docu-
mental Imparables, de Richard
Calvani. El guardó a la millor
pel·lícula de ficció va ser atorgat
a Matilde, de l’italià Vito Palmieri
i Maxman Coop. 

A més del lliurament de pre-
mis, el cinquè BCN Esports Film
Festival va acollir un homenatge
a Alvaro Bultó, celebrat el passat
dijous 8 de maig, i a Jordi Sans,
waterpolista olímpic.

La Ronda Verda estrena
un nou web intuïtiu i àgil

MUNTANYA4Traçar circuits,
estudiar el mapa interactiu, con-
sultar els trams per nivells de di-
ficultat, horaris i punts d’interès.
Són algunes de les eines i fun-
cionalitats del nou espai web
de la Ronda Verda, el circuit lú-
dic esportiu de 72 quilòmetres
que permet travessar amb bici-
cleta els sistemes naturals de la
comarca del Barcelonès i que
perfila les fronteres del distric-
te d’Horta-Guinardó a la seva
vessant nord.

El nou web és una eina fo-
namental per divulgar la Ron-
da Verda al conjunt de la ciuta-
dania. Per això, l’objectiu prin-
cipal del disseny del web és fa-
cilitar informació sobre aquest
circuit senyalitzat de camins i
carrils bicicleta que transcorre
pels municipis de Badalona,
Barcelona, l’Hospitalet de Llo-
bregat, Sant Adrià de Besòs i
Santa Coloma de Gramenet,
Esplugues de Llobregat i Mont-
cada i Reixac.

La ciutat escalfa motors per 
a la ‘Final Six’ de waterpolo

WATERPOLO4El maig arriba
al seu final i la ciutat es prepa-
ra per viure la ‘Champions del
Waterpolo’, la Final Six, en què
s’enfrontaran els sis millors
clubs europeus a les piscines
Bernat Picornell del 29 al 31 d’a-
quest mes.

El centre neuràlgic de la com-
petició seran aquestes piscines de
Montjuïc i el Village comercial
baixarà a la plaça del Mar, al ba-
rri de la Barceloneta, davant les

instal·lacions de l’organitzador de
la final, el Club Natació Atlètic-
Barceloneta, però l’esperit del
Waterpolitza’t s’estendrà per
tota la ciutat. Horta-Guinardó,
amb una llarga tradició water-
polista, no serà menys.

Els abonaments ja s’han po-
sat a la venda i es poden comprar
des dels 20 euros (per veure dos
partits de la primera jornada)
fins als 70 euros que costa l’a-
bonament complet. 

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

Foto�de�família�dels�guardonats.�Foto:�BCN�Sports�Film

Bàsquet | El Pre-mini femení de la UE Horta, campió
El Pre-mini femení de la UE Horta s’ha proclamat campió del 3r Torneig Pre-

mini C.B. Sant Josep Obrer. De manera brillant, i després de tot un cap de set-
mana de partits, les petites van aconseguir una notable victòria. Ara, i per aca-

bar la temporada, jugaran el Vila d'Horta, el torneig propi de la UE Horta.

HORTA_Maquetación�1��20/05/14��12:14��Página�13



Agenda
| 14 20 maig 2014líniahorta.cat

agenda@comunicacio21.com

AGENDA MENSUAL
DIJOUS 22 DE MAIG
18:00 Lliurament de premis dels Jocs Florals.Un

total de 30 escoles d’Horta-Guinardó van par-
ticipar en l’edició anterior dels Jocs Florals del
Districte. El dijous 22 de maig, a les 18.00 ho-
res, al Casal de la Font d’en Fargues, es lliu-
rarà els diplomes als guanyadors.

DIVENDRES 23 DE MAIG
18:00-19:00 Taller de sevillanes, cada divendres

se celebra aquesta activitat adreçada a tots
aquells que vulguin aprendre aquesta dan-
sa que és típicament andalusa. / Centre cívic
Casa Groga.

FINS A L’11 DE JUNY
Dc. de 19:00-20:30 Taller de ball en línia adre-

çat específicament per a persones majors de
60 anys. Aquests tipus de danses solen tenir
una imatge del llunyà oest. / Centre cívic Casa
Groga. 

FINS AL 24 DE MAIG
Matí-TardaPintures. Exposició  de quadres i pin-

tures realitzades a l’oli sobre diferents te-
màtiques, com els paisatges, els retrats i els
bodegons. Mostra a càrrec de Fèlix Garcia. /
Centre cívic Matas i Ramis.

FINS AL 27 DE MAIG
Matí-Tarda La transdisciplinarietat desembocà

a les arts escèniques. Mostra retrospectiva de
l’evolució creativa de Raimundo Monte, cre-
ador amb un rerefons a les arts gràfiques i au-
diovisuals. / Centre cívic Guinardó.

DIMARTS 27 DE MAIG
18:00 La lutier Harmonia. Proposta que combina

la narració, la dansa i la música amb l’apari-
ció d’alguns instruments musicals repre-
sentatius. / Biblioteca Guinardó. 

DIJOUS 5 DE JUNY
18:00 El Regal és una activitat a càrrec de Pen-

gim-Penjam que explica la història d’un co-
nillet de roba, en Felip, fet a partir de retalls
i un matalàs vell. Inspirat en el conte El Tite-
lla de roba. / Biblioteca Montbau.

DIUMENGE 1 DE JUNY
12:00 Partit de futbol entre la UA Horta i l’I-

gualada. Els barcelonins ja no tenen opcions
per poder ascendir. / Camp Municipal d’Horta.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

A càrrec d’una de la bibliotecària en-
carregada de l’àrea infantil, aquesta ac-
tivitat pretén ser un espai de creació
artística i literària on els infants poden
apropar-se als llibres d’una manera
amena. / Biblioteca El Carmel.

Lletra petita
Catàleg de monstres
Dg. 25 de maig a les 12

Amb aquest taller, el Centre cívic El Car-
mel intentarà ensenyar els participants
els secrets d’aquesta dansa provinent
de l’Índia i que tant èxit està tenint avui
dia. / Centre cívic El Carme.

Taller de dansa
Bollywood

Dm. 27 de maig a les 19:30

El Casal de Barri Can Baró - El Pirineu
celebra una trobada de germanor de
bancs del temps de tota la ciutat.
Aquests bancs oferiran tallers per
mostrar les seves activitats. / Casal de
Barri Can Baró. 

Trobada
Bancs del Temps

Dg. 1 de juny a les 12:00

El Martinenc rebrà a casa el Viladecans
amb l’objectiu de seguir liderant el seu
grup de Primera catalana i poder as-
solir les fases d’ascens a Tercera divi-
sió. / Municipal Guinardó.

Partit de futbol
Martinenc-Viladecans
Dg. 25 de maig a les 12:00
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