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La capital del país també vol de-
cidir. El passat dilluns dia 22 de
setembre l’Ajuntament es va su-
mar a l’onada de consistoris ca-
talans que s’han pronunciat a fa-
vor de la consulta del 9 de no-
vembre i va aprovar una moció
de suport favorable al que pot ser
l’esdeveniment polític de l’any.

El Ple va aprovar la mesura
amb 21 vots a favor (CiU, ICV-
EUiA i Unitat per Barcelona),
mentre que el PSC i el PP van vo-
tar-hi en contra. En el cas dels
socialistes, però, només es van
poder comptabilitzar tres vots
contraris, ja que nou dels seus
dotze regidors van seguir el ple
des de la tribuna del públic  en

senyal de protesta. Aquesta sor-
prenent decisió va ser justifica-
da pel seu president, Gabriel
Colomé,  de la següent manera:
“Hem decidit dir prou i hem
volgut protestar contra les for-
mes i l’actitud del bloc sobira-
nista, ja que només volen l’ad-
hesió”. 

Colomé, que va ser un dels
tres socialistes que van votar en
contra de la proposta, junta-
ment amb les portaveus As-
sumpta Escarp i Carmen An-
drés, va afegir que “no som unio-
nistes ni independentistes, som
federalistes”. Per aquest motiu, el
PSC va presentar una moció al-
ternativa, que va ser rebutjada a
la junta de portaveus.

Per la seva banda, l’alcalde de
la ciutat, Xavier Trias, va reafir-
mar que l’Ajuntament facilitarà
els recursos necessaris per a la

celebració de la consulta i va afe-
gir que “hem d’aprofitar la pro-
jecció internacional de Barcelo-
na per explicar el procés polític
que hem iniciat”. La moció tam-
bé estableix el suport “al presi-
dent i al govern de la Generali-
tat, al Parlament de Catalunya i
als partits que donen suport a la
convocatòria i a la materialitza-
ció de la consulta”.

EXPECTACIÓ
L’expectació que va aixecar el ple
va ser visible a la tribuna dels
convidats, on es va poder veure
la presidenta del Parlament,
Núria de Gispert; la vicepresi-
denta del Govern, Joana Ortega,
i membres de la taula del Par-
lament; Joan Rigol, president
del Pacte Nacional pel Dret a De-
cidir, i Carme Forcadell, presi-
denta de l'ANC.

Barcelona també vol decidir
» El Ple de l’Ajuntament va aprovar dilluns 22 una moció de suport a la consulta del 9 de novembre 

» CiU, ICV-EUiA i Unitat per Barcelona van votar-hi a favor i el PP i el PSC se’n van desmarcar

Albert Ribas
BARCELONA

AGENDA NACIONAL4L’ANC i
Òmnium han cridat a mobilit-
zar-se avui davant dels ajunta-
ments d’arreu de Catalunya a les
set de la tarda a favor de la con-
sulta i en protesta per la decisió
del Tribunal Constitucional, que
ahir a la tarda va admetre a trà-
mit els recursos presentats pel
govern espanyol en contra de la
llei de consultes catalana i del de-
cret de convocatòria del 9N, el
qual es va signar dissabte passat.

El Consell de Ministres es-
panyol es va reunir de manera
extraordinària ahir mateix, quan
va acabar de formalitzar els dos
recursos, que al·leguen que les

consultes que preveu la norma
catalana són, en essència, “au-
tèntics referèndums” i que, per
tant, no s’ajusten a la Constitu-
ció. Poques hores més tard, el
Tribunal Constitucional els ad-
metia a tràmit després d’una
reunió que es va allargar poc
més de 60 minuts i, amb tot,
suspenia cautelarment la llei
de consultes i el decret del 9N.

Des de Catalunya, les reac-
cions no es van fer esperar i to-
tes van reafirmar-se en la vo-
luntat dels catalans de votar i en
l’advertència que amb la sus-
pensió del Tribunal Constitu-
cional “no s’acaba la partida”. 

Mobilitzacions en contra de
la suspensió de la consulta

El Ple extraordinari de suport a la consulta del 9N va deixar una foto per a la història. Foto: Ajuntament
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Una imatge val més que mil pa-
raules. Només cal veure la
imatge i pensar en les mil pa-
raules que poden escoltar-se de
la persona que tenim al davant,
depèn de si amb una bona
imatge diu mil bajanades o amb
una mala imatge diu mil parau-
les assenyades. 

L’altre dia vaig veure per te-
levisió el senyor Mariano Rajoy
fent unes declaracions després
de saber-se els resultats del refe-
rèndum d’Escòcia, en el que ha-
via guanyat el no. Rajoy teòrica-
ment estava exultant pel resultat
en contra de la independència
d’una nació a Europa i així poder
refermar-se en la negativa de la
consulta a Catalunya. Ni un tic o
somriure, palplantat davant la
càmera i llegint sense moure els
ulls el discurs projectat al tele-
prompter, allà immutable sense
ni gesticular com un estaquirot. 

La veritat, una imatge que
aquesta vegada diu més que mil
paraules: una sensació de bui-
dor immensa, d’una fredor que
et pot deixar congelat. Ara en-
tenc, com li poden dir el “senyor
plasma” per no donar la cara en
directe i aparèixer com ànima en
pena sense haver de respondre
les preguntes dels periodistes.
També les compareixences de la
senyora Sáenz de Santamaria,
amb un rictus de tensió a la cara
i els tremolins de veu, quan parla
del procés que s’està desenvolu-
pant a Catalunya, en són una
prova fefaent de la tensió dissi-
mulada que suporten. Hi ha uns
codis de comunicació que, a més
del verbal, formen part del llen-
guatge com és el gestual i amb
Rajoy i Sáenz de Santamaria, es
podria fer una tesi doctoral.

4Una imatge
per Jordi Lleal

#AparquemCotxes#PosiLesUrnes #CanviClimàtic

4Un procés al seu punt just
per Joan Granollacs

La setmana passada sortia als
mitjans que 35.000 dones més
grans de 75 anys extremenyes
rebran una ajuda de 300 euros
perquè “van viure la guerra i la
post-guerra i van fer possible la
democràcia”. Això vol dir al-
menys un parell de coses. La
primera, que totes van fer pos-
sible la democràcia. Tant si
eren franquistes com si van
patir la repressió. La segona és
que el Govern extremeny té
molts diners per gastar. 

Els extremenys poden de-
dicar sis vegades més recursos
en promoció hotelera per plaça
i nit que els balears. Els alum-
nes reben el triple de beques
que els illencs i tenen quatre
vegades més ordinadors per
aula. De funcionaris per habi-
tant en tenen el doble: un 26%
dels treballadors ho són, men-
tre que a Balears són només el
13%. De fet el seu pressupost és
1.000 euros per persona supe-
rior al de les Illes Balears. Per
si fos poc, les inversions de
l'Estat durant el 2014 són de
316 euros per habitat mentre a
les Balears són de 66 euros per

cada ciutadà. Pel que fa als im-
postos que paguen de mitjana
la xifra és de 4.012 euros per
habitant mentre que a Balears
en paguem 7.319. D'on surten
tots aquests diners? Cada dia el
senyor Monago diu que la seva
comunitat no té deute...

La meva padrina no co-
brarà aquests 300 euros. La
meva padrina va viure guerra i
post-guerra. Però no les co-
brarà. Ni la meva ni les padri-
nes extremenyes que van
haver d'emigrar i viuen a Ma-
llorca i ja són tan mallorquines
com la meva padrina. M'expli-
cava l'oncle de la meva mare
que un dia van fer un registre
al cafè del meu repadrí i al re-
bost hi van trobar banderes
roges. Va resultar que eren del
córner del camp de futbol. Van
passar un mal tràngol, segur. I
torno a pensar que la meva pa-
drina no les cobrarà. Si dema-
nem Monago d'on treu els
recursos per pagar tot el que
paguen a Extremadura, potser
ens diu que del camp de futbol.
Ara bé: jo sé que són del rebost
de la padrina.

per Joan Lladó 

4Monago i el rebost de la padrina

Hem après molt. A força de re-
petir una volta i una altra mo-
bilització. Els mals auguris de-
ien fa molts mesos que això
nostre no es podria mantenir
en el temps, i ja veieu. Una ve-
gada i una altra, som-hi tots!
Els qui tenim pressa perquè els
mals de la gent són intensos i
requereixen cura per aturar el
patiment, hem de reconèixer
que (tot i el dolor i les eines bru-
tes que ens apliquen els nostres
adversaris) el repòs i la madu-
ració el fan cada dia més sòlid
i indestructible. D’una consis-
tència a prova de tot. 

Nosaltres, insegurs, vam
començar amb una ambigüitat
notable i amb profusió d’eufe-
mismes. Ara és ben diferent: la
paraula independència ha con-
querit ja la terminologia dels
qui encapçalen el procés, dei-
xant enrere l’estat propi dels
programes electorals de fa dos
anys. Sí, l’expressió dret de
decidir es manté, però cada dia
és més habitual parlar clara-
ment d’autodeterminació.

També aquest any la pre-
paració de la Via Catalana 2014

ha deixat de banda l’habitual
polèmica estival sobre la pre-
sència dels polítics. Tothom
sap a aquestes alçades el paper
que hi juga en tot plegat i la mo-
bilització al carrer és cosa de les
grans plataformes de la socie-
tat civil, de la gent. 

Aquest any no hi ha hagut,
doncs, debat sobre la presència
del president. Ni de Duran i
Lleida. Nosaltres cap enda-
vant, diu la gent i ells, els polí-
tics, al seu lloc. Tampoc sobre
l’objectiu de la mobilització,
tot i que el lema i la simbologia
han estat més tous que mai.
Sortir al carrer per omplir les
urnes, hem dit. 

Hem aprofitat bé aquest
regal que ens fa el dependen-
tisme de poder associar a la
nostra causa el principi de-
mocràtic; de fet, mai els po-
drem agrair prou aquest im-
mens error seu. Tenim el pro-
cés madur, en el seu punt just.
Estem preparats per convèn-
cer en aquests cinquanta dies
que ens manquen una àm-
plia majoria dels nostres con-
ciutadans.

@albertmartínez: Sense una massiva
presència de gent al carrer no hi haurà
consulta el 9N. És l'única possibilitat. I això
val tant per Mas com per Rajoy.

@laia_navas: La Cimera sobre el Clima a
Nova York i els mitjans ni en parlen, més
enllà d'anunciar la presència del rei. Hi ha
participació del Govern? Quina?

@peremaciasiarau: Setmana de la mobili-
tat sostenible i segura. Faig una crida a fer
servir les eines d’Smart city per a la gestió de
la mobilitat urbana.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
5 | 30 setembre 2014 líniahorta.cat



| 6 líniahorta.cat 30 setembre 2014 Entrevista

Per què Alfred Bosch serà millor
candidat a l’alcaldia de Barce-
lona que Oriol Amorós?
Perquè així ho han dit els militants,
simpatitzants i amics d’Esquerra.
Ho vam sotmetre a la gent del
partit i van decidir que preferien
un perfil com el meu. Per què ho
van decidir així? Ho hauries de
preguntar a ells. Però suposo que
no té tant a veure amb el fet de
qui és millor que l’altre, sinó amb
els temps que vénen. No existeix
el candidat ideal. Existeix el candi-
dat més ben adaptat a un mo-
ment en concret, a una fase. Cada
temps vol les persones que millor
hi encaixen.

Es deia que el punt fort d’Oriol
Amorós era el seu coneixement
de la ciutat, adquirit després de
molts anys d’implicació directa
amb ERC Barcelona. Alfred Bosch
coneix bé les problemàtiques
dels barris?
Sí, jo crec que conec molt bé la
ciutat. Però penso que la qüestió
no era ben bé aquesta, sinó qui

coneixia millor la política munici-
pal. I en aquest cas és evident que
una persona que ha estat més de
10 anys treballant professional-
ment en la política barcelonina la
coneix millor que algú que no ho
ha fet. Jo fa tres anys que estic en
política, i no municipal. Per tant, és
evident que no la conec tan bé.
Però la ciutat, des d’altres àmbits,
sí que la conec bé.

Oriol Amorós serà el seu nú-
mero dos?
Qui ho ha dit això?

Vostè va fer-li un oferiment...
Sense parlar de números...

I ell el va acceptar...
Crec que ell sí que va parlar de nú-
meros, però jo no ho he fet mai. Jo
el que he dit sempre, i penso com-
plir-ho, és que fusionarem equips,
que combinarem veterania i reno-
vació i que, per suposat, compta-
rem amb l’Oriol Amorós. Ara bé,
no em facis parlar ara de llistes i de
cadires perquè no és el moment.

Però suposo que ja ho deu estar
preparant, sobretot pel que fa a
la gent de fora del partit...
Hem fet acostaments amb gent

de fora d’Esquerra, però molt dis-
cretament. Una de les coses que
hem promès és discreció absoluta
i, per tant, jo també ho compliré.

Vostè va anunciar que volia ser
candidat a l’alcaldia de Barce-
lona només dos dies després de
les eleccions europees. La seva
decisió va tenir alguna cosa a
veure amb aquells resultats his-
tòrics per a ERC?
És evident que un anunci d’a-
questa importància no l’improvi-
ses en dos dies. Per tant, és obvi

que feia molts mesos que hi tre-
ballàvem. La gent implicada ho
sap perfectament. Feia temps que
s’estava preparant. El que sí que
vam fer és frenar-ho i esperar que
passés el procés de les europees
per no interferir-hi. L’endemà no
podíem fer el nostre anunci, per-

què encara estava massa calent
tot plegat, però al cap de dos dies
sí que ho podíem fer. Però el pro-
jecte s’estava treballant des de feia
temps, com no podria ser d’altra
manera.

Portabella apostava per Amorós,
es deia que vostè era el candidat
de Junqueras... Sent el suport del
partit a escala barcelonina?
Sento molt el suport. La prova és
que a mi em van votar més mem-
bres d’ERC en les primàries que a
l’Oriol Amorós. Per tant, aquest és
el millor suport que pots tenir, el de
654 persones que han apostat per
tu. A més, el marge respecte a l’al-
tre candidat no va ser estret, com
es va dir. És una diferència superior
a qualsevol de les que hi ha hagut
en vida nostra entre candidats a la
presidència dels EUA. Dit això, les
primàries van ser un matx amistós
entre companys de partit i amics. I
així és com ens ho hem pres, com
una oportunitat. Som demòcrates,
també de portes endins.

Parlant de portes endins, com
s’organitzaran fins al maig? Por-
tabella seguirà al plenari...
És senzill. Hi ha una gent que té
una responsabilitat molt clara fins

al final del mandat pel que fa al
grup municipal i la seguirà tenint a
partir d’ara. La meva funció d’ara
fins al maig, a banda de la meva
feina a Madrid fins que duri, és
anar preparant la nova candida-
tura i anticipar la feina que pu-
guem començar a fer després. A
mi ara em toca entrar en campa-
nya i no pas intervenir en la gestió
de l’Ajuntament. Això ho ha de fer
el Jordi Portabella. 

Per tant, no el veurem com
Jaume Collboni fent rodes de
premsa en clau de cap de l’opo-
sició barcelonina...
No ho sé. No es tracta tant de com
facis les coses, sinó de què facis. No
és tant el paisatge, sinó el contin-
gut. Per tant, és clar que treballaré
entorn de Barcelona i que opinaré
sobre el present i, sobretot, sobre
el futur de la ciutat. Però, com ho
faré? No ho sé.

Quan deixarà l’escó al Congrés
dels Diputats de Madrid?
Quan m’ho digui el partit que m’hi
va posar. 

Encara no ho tenen clar?
Hi estem reflexionant. El dubte té a
veure amb què és més útil, si estar-

Alfred Bosch
Candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona

Text: Arnau Nadeu
Fotografia: Neus Màrmol

“Avui, a la ciutat, hi ha unes desigualtats
socials comparables a les d’abans del 1979”

“És evident que no
conec tan bé la

política municipal
com l’Oriol Amorós”
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me a Madrid durant aquests prò-
xims mesos calents o no. S’ha de va-
lorar, però aquesta decisió no la puc
prendre sol perquè l’escó a Madrid
no és meu, és col·lectiu, del partit.
Per tant, se n’ha de parlar amb la
gent d’Esquerra i portar-ho als òr-
gans representatius. Jo em dec al
partit que represento.

Vostè ha dit que assolir l’alcaldia
de Barcelona ha deixat de ser im-
possible. Creu que ERC pot gua-
nyar les eleccions municipals?
He de dir que és molt difícil, per
l’últim partit del consistori, passar
a ocupar la primera plaça. Fins fa
uns mesos, a més de molt difícil,
segurament era impossible. Però
des de les eleccions europees ja
no podem dir que sigui impossi-
ble. Per tant, aquesta possibilitat

existeix. És fàcil? No, és dificilíssim.
És impossible? No, ja no ho és. El
somni hi és i treballarem tan bé
com puguem per assolir-lo.

Què ofereixen a la ciutat de Bar-
celona que no ho facin la resta de
partits?
Creure’ns Barcelona com la capital
d’una República catalana. La de-
fensa que fem d’aquesta capitalitat
va en el nostre ADN. Nosaltres ens
ho hem cregut gairebé des de sem-
pre. I ara que això tampoc és im-
possible, crec que som els més ben
posicionats per imaginar aquesta
capital de Catalunya.

Només imaginar-la?
Vull dir que volem aspirar a tenir
tots aquells recursos que et dóna la
capitalitat. Si alguna cosa he après

a Madrid és que ser capital no és
una ximpleria. Que tenir un Estat al
darrere o no tenir-lo, o tenir-lo en
contra com l’ha tingut sovint Bar-
celona, és molt diferent. I de cara als
ciutadans, nosaltres som els que ho
podem explicar millor. Som els més
creïbles. Hem de deixar de buscar
grans esdeveniments per compen-
sar aquesta capitalitat mancada.
Hem d’aspirar a ser la capital que
sempre hem volgut ser.

I a banda del projecte sobira-
nista, què proposa Esquerra per
a la ciutat?
Jo diria que, ara mateix, el principal
referent d’esquerres som nosaltres.
Com a mínim pel que fa a l’es-
querra d’anar per feina, l’esquerra
més pragmàtica. No som dogmà-
tics, no deixarem de fer un pacte

puntual amb algú perquè la doc-
trina digui que a un senyor de dre-
tes no li pots donar la mà. Nosaltres
pertanyem a una esquerra oberta
que el que vol és intentar resoldre
problemes greus. I actualment la
ciutat en té molts, de problemes
greus. 

Quins?
Sobretot hi ha risc de fractura social
a causa de les diferències de renda
cada cop més importants entre
persones i, fins i tot, entre districtes.
La diferència d’esperança de vida
entre barris arriba a ser, en alguns
casos, de vuit anys. Això és una bar-
baritat. Per tant, tenim una Barce-
lona que s’ha de cosir. Ara el govern
municipal en comença a parlar,
però fins fa poc tot això no li ha tret
la son. És més, jo crec que fins i tot
havia anat en la direcció contrària.
Per tant, creiem que ara mateix Bar-
celona necessita que tibem cap a
l’esquerra.

Oriol Junqueras ha dit que han
d’estar preparats per pactar amb
qui calgui. Què vol dir exacta-
ment aquesta afirmació?
Amb qui calgui per millorar la si-
tuació de la gent de Barcelona.

Alfred Bosch estaria disposat a
pactar amb Guanyem Barcelona?
Amb l’Ada Colau he pactat més
d’una vegada. Per exemple, quan la

Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca va portar la ILP sobre la dació
en pagament al Congrés dels Dipu-
tats. És clar que hem col·laborat, és
clar que hem pactat i és clar que ens
podem entendre: està demostrat.
En tot? Segurament en tot no, però
en moltes coses sí.

L’alcalde Trias ens va dir, en una
entrevista recent, que segur que
el 2015 trobaria formacions dis-
posades a entrar al govern, en re-
ferència, si més no indirectament,

a Esquerra. Se sentiria còmode
pactant amb Xavier Trias?
La nostra aspiració és aconseguir
l’alcaldia de Barcelona i si per això
ens cal algun suport, encara que
sigui puntual, de CiU o de Gua-
nyem Barcelona o de qui sigui, in-
tentarem parlar-ho, és clar. Però la
nostra aspiració no és, en cap cas,
fer de crossa de ningú. 

No m’ha respost la pregunta...
És que no és una qüestió de como-
ditat personal. Avui, a la ciutat, hi ha
unes desigualtats socials compara-
bles a les que hi havia abans del
1979. La diferència de renda fami-
liar entre els barcelonins més rics i
els més pobres és similar a la que hi
havia fa més de 35 anys a la Barce-
lona franquista. Per tant, crec que la
gent comença a ser conscient que
aquest és un moment per tornar a
confiar en les esquerres per corre-
gir els defectes del sistema. No
volem una ciutat a dues velocitats:
ho volem corregir des de les es-
querres, per convicció.

L’alcalde Trias diu que fa políti-
ques més socials que les que s'han
fet durant 32 anys...
Privatitzar la gestió dels aparca-
ments és política social? Omplir tots
els carrers d’activitat privada, com
són les terrasses dels bars, és la polí-
tica més social que s’ha fet en 32
anys? Permetre l’ampliació de la Ma-
quinista és fer política d’esquerres? 

Digui-ho vostè...
Et diré com ha arribat a ser el que
és Barcelona. Especulant? No. Mun-
tant terrasses als bars? No. Amb
apartaments turístics? No. Això ha
vingut de més a més i en els últims
anys ens ha permès tapar una mica
millor el pou que hem hagut de
passar, d’acord. Però ara el que hem
de fer és reequilibrar-ho i rellançar
el que ha estat central per a la ciu-
tat des de fa 400 anys: l’esperit tre-
ballador de la seva gent.

“Amb l’Ada Colau
he pactat més d’una
vegada. És clar que

ens podem entendre:
està demostrat”

“No deixarem de
fer un pacte puntual
amb algú de dretes
perquè la doctrina

ho digui”

“Barcelona no ha arribat
a ser el que és amb
apartaments turístics”
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L’Associació de Veïns de la Tei-
xonera ha mostrat el seu escep-
ticisme amb els plans urbanís-
tics Teixonera 1 i Teixonera 2 ara
que, després de 10 anys de re-
clamacions, el Pla Teixonera 1,
que l’Ajuntament preveu que
estigui enllestit a finals del 2015,
comença a arrancar.

Els veïns sempre han deixat
clar que aquests dos plans ur-
banístics són fonamentals per al
futur del barri però veuen com la
crisi econòmica ha frenat al-
guns projectes que havien de ser
tirats endavant per diverses ini-
ciatives privades. El que sí que ja
ha arrencat és la construcció
d’un parc d’habitatges a la con-
fluència dels carrers de Trueba,
Saturnino Calleja i de Segur, en
el qual hi haurà 54 pisos de pro-

tecció oficia, i que segons Lluís
Cairell, president de l’Associació
de Veïns de La Teixonera,  “és, en
realitat, una obra faraònica”.

El president de l’associació
de veïns denuncia que els preus
d’aquests pisos no es correspo-
nen als d’uns de protecció oficial
i, a parer seu, “no milloren el ba-

rri”. Per la seva banda, el gerent
del Districte, Carles Mas, afirma
a Línia Horta que “en tota l’illa
es permet construir 210 habitat-
ges, 90 de venta lliure i 120 amb
algun tipus de règim de protec-
ció que defineix el pla -un bloc a
preu concertat i els altres dos a
règim general-”.

Actualment ja hi ha obres en marxa. Foto: Arxiu

El projecte urbanístic Teixonera 1
topa amb el recel dels veïns

» L’Associació de Veïns reclama més pisos de protecció oficial
» L’Ajuntament recorda que aquest habitatge ja està contemplat

La Llavor d’Horta celebra 
el seu quinzè aniversari

LLEURE4L’esplai de lleure per
a discapacitats físics i psíquics
La Llavor d’Horta, de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes d’Hor-
ta, va celebrar aquest passat
diumenge a la tarda el seu quin-
zè aniversari a la seva seu del ca-
rrer Feliu i Codina. 

La celebració va començar
amb la presentació de l’acte i la
projecció d’un vídeo comme-
moratiu dels 15 anys de trajec-
tòria de l’associació. Tot seguit
es va celebrar la representació

de l’obra de teatre Records de la
nostra vida, a la qual van parti-
cipar tots els membres de La
Llavor. 

Un cop acabada l’obra va
ser el torn d’un acte institucio-
nal, que va precedir l’actuació de
les sevillanes del grup Jaras  i
l’actuació de màgia i ventrilòquia
a càrrec de Ferran Homar.
Abans del comiat va tenir lloc
una altra representació teatral,
que va servir per anar fent boca
pel posterior pica-pica.

MÚSICA4El polifacètic artista
gracienc Daniel Lumbreras ofe-
rirà demà passat, dia 2 d’octu-
bre, la seva versió musical a
l’espai jove BocaNord en un
concert amb entrada lliure que
començarà a dos quarts de deu
del vespre. El concert està pro-
gramat en el marc de les ses-
sions Els Acústics de Boca Nord,
que presenta Bocaràdio, l’e-
missora amb seu a l’espai jove.

Lumbreras és un pintor i
cantautor de pop-folk que en-

guany ha llançat el disc titulat O,
on canta un seguit de cançons
sense idioma, ja que aposta per
un llenguatge inventat que fa
que cada cançó sigui diferent.   

Aquest estil li permet al can-
tautor gracienc jugar amb el
llenguatge i fa que renunciï a
crear lletres amb significat per
tal de no limitar la poètica del so.
Una aposta que té el seu origen
quan Lumbreras escoltava de
jove molts grups musicals que li
agradaven però les lletres dels

quals no acabava d’entendre. És
per això que en el moment de
crear les seves composicions se
centri a trobar la inflexió melò-
dica que en triar una paraula
completa.

El resultat d’aquest treball és
un conjunt de cançons que es ca-
racteritzen per la seva gran ho-
nestedat i que contenen sons
que van des de la música celta als
sons africans, passant pels de la
Polinèsia.  Tot això només amb
la seva veu i la seva guitarra.

Transport | Reforç de la freqüència de pas del bus 86
L’empresa Authosa ha reforçat el servei de la línia 86 amb un nou autobús, que 
cobreix el trajecte entre la Rambla del Carmel  i el carrer Calderón de la Barca.

L’horari d’aquest nou autobús reforça la franja del dia amb més activitat
comercial, de 10 del matí a dues del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. 

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

Daniel Lumbreras, al Boca Nord



Horta-Guinardó
9 | 30 setembre 2014 líniahorta.cat

Horta ja s’ha acomiadat de la
seva Festa Major. El passat cap
de setmana del 20 i 21 de se-
tembre va acabar una celebra-
ció que ha comptat, com ja és
tradició, amb una nombrosa
participació dels veïns i veïnes
del barri que han fet possible
que les activitats s’hagin des-
envolupat envoltades d’un bon
ambient festiu.

Entre la llarga llista d’actes de
la que es considera una de les fes-
tes majors més importants de la
ciutat, han destacat la 7a Cursa
d’Andròmines, la 5a edició de la
Cursa Solidària, la Botifarrada
Popular, el Gran Correfoc i la se-
gona edició de la Caminada de la
Unió Esportiva d’Horta.

En aquest cas, l’activitat va
reunir dissabte dia 20 de se-
tembre més de 300 persones
entre socis, abonats i veïns
d’Horta, que van recórrer sen-
se problemes els 9 quilòmetres

de recorregut pel districte, el
qual van traçar els responsables
de la UEC d’Horta.

EL TORN DE MONTBAU
Després de la Festa Major
d’Horta arriba la de Montbau.
Com cada any, aquest barri
acomiada els darrers dies d’es-
tiu amb la seva Festa Major i ho

fa amb intensitat, oferint acti-
vitats per a totes les edats, lú-
diques, esportives i culturals.

Fins al dia 5 d’octubre, els
carrers de Montbau s’omplen de
festa i alegria. Enguany, el pre-
gó va anar a càrrec de Pep Pla,
president de l’Associació de Fa-
miliars i Amics de Nens Onco-
lògics de Catalunya.

La 7a Cursa d’Andròmines va ser tot un èxit. Foto: Districte

Acaba la Festa Major d’Horta
iMontbau agafa el relleu

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

COMUNICACIÓ4El periòdic
mensual Línia Horta, fundat
l’any 2010, compta amb una
imatge renovada gràcies al seu
nou web www.liniahorta.cat.
El lector hi podrà trobar la in-
formació sobre el districte que
apareix de forma mensual a l’e-
dició impresa, la qual distri-
bueix 15.000 exemplars. A més,
tindrà accés directe a informació
de la resta de territoris de l’àrea
metropolitana i també a contin-
guts de comunicació i cultura.

I és que Línia Horta forma
part de les 20 capçaleres de la
xarxa de periòdics gratuïts hi-
perlocals Línia, dels quals se’n

distribueixen 175.000 exemplars
a través de les seves 14 edicions
mensuals, 60.000 exemplars
amb els seus 4 quinzenals i 8.000
amb la seva capçalera setmanal.
Línia és l'únic mitjà de comuni-
cació local que cobreix els deu dis-
trictes de la ciutat de Barcelona
amb 10 edicions diferents, la
qual cosa permet potenciar i seg-
mentar el missatge a tots els ba-
rris de la capital catalana. 

A més, distribueix edicions
amb continguts específics i di-
ferenciats a Badalona, l'Hospi-
talet, Cornellà, Castelldefels,
Gavà, Viladecans, El Prat i l'en-
torn d'Esplugues i de Martorell.

També disposa d'edicions espe-
cífiques per a Sabadell i Cer-
danyola. Finalment, cobreix tota
la comarca del Vallès Oriental.

DIFUSIÓ CERTIFICADA
Els 327.000 exemplars men-
suals acumulats, que des d’a-
quest setembre passen a ser
auditats per OJD/PGD, es dis-
tribueixen a través del teixit co-
mercial dels municipis, gràcies
a acords de col·laboració i suport
amb més de 50 eixos comercials
que agrupen més de  30.000 pe-
tits comerços. També es distri-
bueixen a tota la xarxa d'equi-
paments públics municipals.

Línia Horta es renova i estrena
imatge amb un nou web

Línia Horta forma part de les 20 capçaleres de la xarxa de periòdics gratuïts Línia. Foto: Línia Horta
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El Consorci de l’Habitatge de
Barcelona ha aprovat una nova
convocatòria d’ajuts a la rehabi-
litació per a aquest any amb una
dotació d’11,3 milions d’euros. 

La convocatòria, que va en-
trar en vigor el 14 de juliol i es-
tarà oberta fins al 31 de desem-
bre d’enguany, servirà per con-
tinuar l’aposta de l’Ajuntament
de rehabilitar edificis per tal de
millorar la qualitat de vida dels
seus habitants i, al mateix
temps, impulsar el sector de la
rehabilitació a través de la seva
feina en el camp de la millora de
l’eficiència energètica. 

Aquesta nova convocatòria
incorpora novetats importants,
com la simplificació dels tràmits
i la unificació i augment dels
percentatges dels ajuts. Algunes
de les millores que incorpora la

convocatòria han sorgit de les
reflexions fetes dins del marc de
l’Observatori de Barcelona per
a la Rehabilitació Arquitectòni-
ca (OBRA), on hi ha represen-
tats els principals col·lectius

del sector de la rehabilitació,
com els gremis o els col·legis
professionals. 

AUGMENT DELS AJUTS
Per tal d’impulsar de forma de-
cidida les obres de rehabilitació,
el Consorci de l’Habitatge ha es-
tablert uns programes priorita-
ris amb una subvenció del 50%.
Els edificis que formen part d’a-
quests programes i que podran

rebre aquesta ajuda són els que
fan referència a la rehabilitació
energètica, a l’accessibilitat –ins-
tal·lació d’ascensors en edificis
que no en tinguin–, als que pa-
teixin patologies estructurals i
als que necessiten una rehabili-
tació arquitectònica d’elements
comuns.  

La resta dels programes es
podran acollir a una subvenció
del 25%.  Aquestes subvencions
suposen un clar increment dels
percentatges d’anteriors con-
vocatòries. 

També s’han simplificat els
topalls màxims de subvenció
existents en anteriors convoca-
tòries. Així, només existeix un
únic topall per actuació de
60.000 euros, que és sensible-
ment més alt que l’existent an-
teriorment. En el cas de patolo-
gies estructurals no hi ha cap to-
pall, cosa que permetrà adequar
millor la subvenció als pressu-
postos reals d’aquestes obres,
que solen ser força elevats.

Perquè quedin com nous
» L’Ajuntament aprova una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis per a aquest any 

» El pressupost global és d’11,3 milions d’euros, aportats pel consistori i la Generalitat

HABITATGE4 En aquesta con-
vocatòria, a diferència d’ante-
riors, no caldrà aportar docu-
ments que ja han estat lliurats a
l’Ajuntament de Barcelona. En-
tre la documentació més desta-
cable que no caldrà aportar hi ha
la sol·licitud de llicència d’o-
bres i el projecte que s’hagi pre-
sentat per a la seva sol·licitud,
així com la concessió de la lli-
cència d’obres corresponent.
Tampoc caldrà aportar els do-
cuments acreditatius  del paga-
ment de les taxes i impostos as-
sociats a la tramitació de la lli-
cència d’obres.

Pel que fa a les ajudes exis-
tents, s’han simplificat els trams
de percentatges de subvencions
que hi havia en anteriors con-
vocatòries així com els topalls
d’imports màxims per actuació.

Tràmits simplificats

En la nova convocatòria s’han simplificat els topalls màxims de subvenció. Només n’existirà un, que serà de 60.000 euros. Fotos: PMHB

En diversos casos la
subvenció cobreix la
meitat de la reforma

Redacció
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Assessorament | Suport tècnic durant el procés
Les sol·licituds per poder-se beneficiar d’aquestes ajudes s’han de presentar

a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona, on es presta assessorament i suport
tècnic per tal de facilitar el procés. Es pot consultar les adreces i horari, així com

demanar cita prèvia, al web bcn.cat/habitatge i a consorcihabitatgebcn.cat.
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Barcelona aposta pel benestar i
la convivència respectuosa dels
animals de companyia. El ple-
nari del Consell Municipal ha
aprovat la nova Ordenança Mu-
nicipal de Protecció, Tinença i
Venda d’Animals amb l’objectiu
de ser una capital de referència
en les polítiques de benestar
animal.

La nova ordenança, que en-
trarà en vigor a finals de setem-
bre i substitueix la del 2003, su-
posa una actualització i una po-
sada al dia de la norma. Entre els
canvis més destacats es troba l’o-
bligació de portar el gos lligat a
la via pública, excepte en els es-
pais degudament autoritzats.
Amb aquesta reforma es vol ga-
rantir en tot moment la convi-
vència i la seguretat dels animals
i la seva bona relació amb les
persones i l’entorn. Pel que fa a

questa mesura, es preveu una
moratòria de 18 mesos abans de
la seva aplicació, de manera
que en aquest temps es definiran
les noves zones d’esbarjo re-
servades als animals (actual-
ment n’hi ha 103, amb una su-

perfície total de 30.000 metres
quadrats) i s’establiran els espais
compartits en hores determi-
nades (com a mínim una per
cada barri). Així doncs, la ciutat
guanyarà més llocs on els ani-
mals podran anar deslligats.

Aquesta mesura anirà acom-
panyada de la creació del carnet

de tinença cívica responsable,
una proposta del Col·legi de Ve-
terinaris. El titular d’aquest car-
net podrà tenir el seu gos des-
lligat en els espais compartits i
en les franges horàries que s’a-
cordin.

A més, a partir d’ara estarà
prohibit deixar els animals sols
a casa més de tres dies i en el cas
dels gossos més de 12 hores, i
quan es compri o s’adopti un
animal s’haurà de fer una de-
claració responsable que asse-
guri que no s’ha estat mai san-
cionat per maltractament o
abandonament d’un animal. Per
primer cop, es reconeixen les co-
lònies de gats ferals i, amb l’ob-
jectiu de facilitar-ne la regulació,
es prohibeix la criança d’animals
de companyia en domicilis par-
ticulars, es garanteix el dret a l’a-
limentació dels animals i es
manté la prohibició de celebrar
corrides de toros. 

Pel que fa als circs, es man-
té la prohibició d’utilitzar ani-
mals salvatges en captivitat.

Una ciutat amiga dels animals
» Barcelona aprova una ordenança municipal per millorar la convivència i el benestar dels animals 

» A partir d’ara estarà prohibit portar els gossos deslligats a la via pública, excepte als espais autoritzats

Redacció
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SOCIETAT4 A partir del mes
d’octubre els gossos podran
viatjar en metro, com ja passa
als Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya i en altres
ciutats europees com ara Ber-
lín, Brussel·les, Amsterdam o
Ginebra. Però, tot i que es per-
metrà que els gossos viatgin en
metro, hi haurà determinades
restriccions, com que hauran

d’anar amb corretja no exten-
sible i morrió. A més, també es
limitarà la seva entrada a l’o-
cupació de l’espai dels dife-
rents vagons. Així doncs, els
dies laborables no serà possible
pujar al metro amb un gos a les
franges considerades hores
punta, ni tampoc quan es pro-
dueixi algun tipus de celebra-
ció multitudinària. 

Nous viatgers del metro

El consistori crea
el carnet de tinença 
cívica responsable

d’animals 
de companyia 

Els propietaris que disposin del carnet de tinença cívica responsable podran tenir el seu gos deslligat en els espais compartits i les franges horàries que s’acordin. Foto: Arxiu
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Comerç

La Federació Cor d’Horta i Mer-
cat serà l’encarregada d’obrir el
programa de passarel·les de
moda BCN Moda al Carrer, un
cicle de desfilades impulsat per
la Fundació Barcelona Comerç
amb la col·laboració dels eixos
comercials de la ciutat. Aquest
dissabte 4 d’octubre, el carrer
Tajo –davant del Mercat d’Hor-
ta– acollirà la tradicional desfi-
lada urbana, que segons infor-
men des de l’associació comercial
hortenca “batrà el rècord de bo-
tigues participants, amb un total
de 23”. Amb tot, l’eix comercial
es felicita perquè les botigues
“s’han posat les piles i no s’han
quedat al darrere del taulell”. 

La plataforma on s’instal·larà
la passarel·la comptarà amb un
backstage i un espai perquè el

públic pugui seguir la desfilada i
gaudeixi de la música. D’aques-
ta manera, els assistents podran
presenciar un acte generalment
molt restringit i, per altra banda,
els comerciants podran donar a
conèixer les seves propostes de
cara a la temporada de tardor-
hivern. A més, els models parti-
cipants seran professionals. La

desfilada servirà per cloure la jor-
nada de comerç al carrer que, des
del matí, omplirà, amb prop de
90 parades, els carrers Tajo, Bai-
xada del Mercat, Pere Pau i la
plaça Eivissa. 

Enguany s’arribarà a la vin-
tena edició de la mostra, que
comptarà també amb espectacles
i tallers per a tothom.

Cor d’Horta inicia el cicle de desfilades de moda. Foto: Fundació BCN Comerç

La passarel·la de Cor d’Horta
batrà el rècord de participants
» Fins a 23 botigues del districte hi exposaran les seves propostes
» La desfilada servirà per cloure una jornada de botigues al carrer

Els comerciants d’Horta
estenen la mà al futur Condis
OBERTURA4Les obres de re-
modelació dels antics cinemes
Lauren per convertir-los en un
supermercat Condis avancen a
bon ritme. Aquest equipament
cultural, que va començar a fun-
cionar l’any 1966, va projectar la
seva darrera pel·lícula el mes de
juliol passat, quan va tancar de-
finitivament, deixant el barri
d’Horta sense cap sala de cinema.

Sobre l’impacte que aquesta
superfície podria tenir en el co-
merç local, des del sector s’ha-
gués volgut un altre tipus d’es-
tabliment als antics cinemes, tot
i que reconeixen que “no podem
fer res” i que “és lògic que la gent

vulgui un supermercat”, tal com
afirma a Línia Horta Manuel
Arias, president de la Federació
Cor d’Horta i Mercat. 

Els comerciants hortencs op-
ten, d’aquesta manera, per seguir
duent a terme les mateixes acti-
vitats que organitzaven fins ara
per tal de crear un comerç de
proximitat “encara més dinà-
mic”. Amb tot, Arias rep amb els
braços oberts el nou supermer-
cat, amb el qual intentaran “par-
lar i entendre’ns per poder esta-
blir una aliança que ens vagi bé
a tots”, ja que si no és així “esta-
ríem en una guerra contínua
que no volem”. 

MOSTRA4El mes d’octubre serà
un mes de mercat a la ciutat de
Barcelona. I és que la cinquena
edició del Mercat de Mercats ja
escalfa motors per tornar a ofe-
rir als peus de la Catedral el bo
i millor dels productes dels 39
mercats alimentaris amb què
compta la ciutat. 

Aquesta cita tornarà a cen-
trar-se especialment en la gas-
tronomia, en concret en la cui-
na del territori. Les ponències de
l’Aula Gastronòmica tornaran

a tenir com a leitmotiv els pro-
ductes que creen orgull de te-
rritori, com el gall del Penedès o
el marisc del Delta, i elabora-
cions que representen alguna
part del país. 

Enguany el Mercat de Mer-
cats comptarà amb una lleugera
variació d’horari –se celebrarà de
les 11 del matí i fins a les 9 del ves-
pre–, però seguirà amb el mateix
objectiu de reunir consumidors,
productors, comerciants i cuiners
en una fira que l’any passat va

comptar amb la visita de més de
260.000 persones.

Igual que en les passades
edicions de la fira, el Mercat de
Mercats comptarà amb una pro-
posta 2.0, amb hashtags a Twit-
ter com el #happytapa, una ini-
ciativa molt ben rebuda pels
participants la passada edició.

El Mercat de Mercats va re-
bre l’any passat el premi a l’Es-
deveniment Gastronòmic 2013
que atorga l’Acadèmia Catalana
de Gastronomia.

Redacció
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Els cinemes Lauren van tancar el passat mes de juliol. Foto: Google Maps

Una ciutat de mercat

Un instant de la passada edició de la fira. Foto: Ajuntament

Aniversari | Primer any de vida de l’Espai Cuina’m
El Mercat de la Vall d’Hebron va celebrar el passat dia 27 de setembre el primer aniversari de l’Espai 

Cuina’m, una iniciativa que vol apropar el món de l’elaboració gastronòmica al gran públic. Durant 
la jornada, on van assistir la regidora del Districte, Francina Vila, i el regidor de Comerç, Consum i 

Mercats, Raimond Blasi, es van dur a terme diferents activitats de celebració com grallers i tabalers.
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Esports

Els millors professionals del ci-
clisme en pista coberta es van ci-
tar fa uns dies al Velòdrom
d’Horta, on van participar en
l’onzena edició del prestigiós
Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona, una cita que també va
servir per commemorar els tren-
ta anys de vida d’aquest equipa-
ment esportiu. 

La competició va reunir en
total a 60 ciclistes i 15 equips d’a-
rreu del món, que van competir
en les categories júnior, femeni-
na i masculina. Les proves més
importants, les de classe 1, van
ser la Velocitat i el Keirin. D’al-
tra banda, també es van dispu-
tar proves de Puntuació, Scratch
i Eliminació –de classe3–. Els
campions absoluts del Ciutat de
Barcelona van ser Juan Peral-

ta –guanyador de la prova de Ve-
locitat– i Helena Casas, que va
assolir la primera plaça a Keirin. 

La d’enguany, a més, va ser la
segona edició del Memorial Mi-
quel Poblet, considerat el millor
ciclista català de la història re-
cent. Al llarg d’aquest any s’han
celebrat diverses activitats en

record a Poblet, que va morir ara
fa dos anys. 

L’altre gran homenatjat de
la jornada va ser el Velòdrom
d’Horta, que enguany fa 30 anys
de vida, un equipament situat
prop de Collserola que va ser
una de les joies de la Barcelona
Olímpica. 

El Ciutat de Barcelona va ser el segon Memorial Miquel Poblet. Foto: Pista BCN

El Velòdrom es converteix en
l’epicentre del ciclisme en pista

» Horta acull el tradicional Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
» Juan Peralta i Helena Cases, els dos triomfadors del campionat

La Cursa de la Mercè bat 
el seu rècord de participants

ATLETISME4Més de 18.000 co-
rredors van disputar abans-d’a-
hir la tradicional Cursa de la
Mercè, el que suposa el rècord
històric de participació en aques-
ta prova disputada en el marc de
les celebracions de la Mercè.
Part de l’èxit és gràcies a la in-
corporació de la participació fe-
menina, que enguany ha arribat
al 31%. 

La cursa, que enguany arri-
bava a la seva 36a edició, va re-
captar un total de 90.000 euros,

fruit de les inscripcions dels par-
ticipants. Aquesta quantitat ani-
rà a parar directament a 15 enti-
tats socials que duen a terme di-
ferents projectes de cooperació.

En l’àmbit purament espor-
tiu de la cursa no hi va haver cap
novetat important. Driss La-
khouaja, en categoria masculi-
na, va endur-se per segon any la
victòria, mentre que Hasna Ba-
hom, per part de les dones, va
aconseguir la seva cinquena vic-
tòria en aquesta cursa.

Segona victòria de l’Horta 
a la lliga, que es col·loca setè

FUTBOL4La UA Horta va de-
rrotar aquest passat diumenge
per 2 gols a 0 el Banyoles a casa
en un partit molt travat que es va
decidir per accions puntuals dels
hortencs. 

El primer gol arribava a la sor-
tida d’un córner de la mà d’Ed-
jogo-Owono, que va recollir una
pilota morta a l’àrea petita i va
afusellar la porteria gironina. El
partit va arribar al descans amb
aquest avantatge dels locals per

la mínima, que en la segona part
farien el segon, obra de Joel Ra-
mírez, després de picar un llan-
çament de falta a la frontal de l’à-
rea per baix i sorprendre el por-
ter del Banyoles, que no va estar
gaire afortunat durant el partit. 

Amb aquests tres punts, els
homes del Lolo Merino pugen a
la setena posició justament amb
set punts, fruit de dos partits
guanyats, un empatat i un altre
perdut.

Barcelona acollirà una etapa
del Rally RACC Catalunya

MOTOR4Barcelona comptarà
amb un tram urbà del Rally
RACC Catalunya-Costa Daurada
durant la primera etapa d’a-
questa prova, penúltima pun-
tuable per al Mundial de l’espe-
cialitat. La cita tindrà lloc el prò-
xim 23 d’octubre, on els partici-
pants hauran de completar un
circuit d’1,6 quilòmetres al vol-
tant de les fonts de Montjuïc. 

D’aquesta manera, el Rally
passarà per tercera vegada per

Barcelona des que la prova pun-
tua per al Campionat del Món.
En aquest sentit, la tinent d’al-
calde de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports, Maite Fandos, va
agrair el  RACC per haver reno-
vat la seva aposta per Barcelona,
“una ciutat on l’afició pels esports
del motor és molt antiga i molt
forta”, afirma. Per tal de garan-
tir la seguretat, s’ha elaborat un
protocol específic de proves de
motor a l’interior de la ciutat. 

Redacció
HORTA-GUINARDÓ

El 31% dels participants a la cursa eren dones. Foto: Ajuntament

Natació | La UA Horta segon al Trofeu de la Mercè
En el tradicional Trofeu de la Mercè de natació que organitza cada any el

Club Natació Atlètic-Barceloneta, l’equip de nedadors benjamins i alevins de
la UE Horta va finalitzar en segona posició. A més d’aquest subcampionat, 

a nivell individual els nedadors també van aconseguir diverses medalles.
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L’esport és un hàbit saludable
que ajuda a mantenir-se sa i a
passar una bona estona. L’acti-
vitat esportiva, no només com un
element purament físic, també
ajuda a consolidar els llaços d’a-
mistat, millora les relacions en-
tre les persones i ensenya a no
menystenir ningú. 

Amb aquestes premisses, re-
alitzar esport conjuntament amb
la família pot ajudar a enfortir els
vincles emocionals entre els seus
membres. Aquest és el principal
objectiu de la Jornada Esport en
Família, una diada que tindrà
lloc aquest dissabte a la Rambla
del Carmel i que té com a objec-
tiu primordial promocionar l’es-
port i l’oferta que en aquest àm-
bit té disponible el Districte
d’Horta-Guinardó.

Enguany se celebrarà la pri-
mera edició de la diada esporti-
va, on participaran diferents
clubs i equipaments tant públics
com privats, una col·laboració
que suposa una de les principals

característiques d’aquest esde-
veniment. “S’han sumat esforços
entre els equipaments públics i
privats i, malgrat les reticències
inicials, al final s’ha aconseguit
crear una jornada com aquesta”,
explica Joan Cerdán, tècnic d’es-
ports del Districte. 

Amb la Jornada Esport en
Família també es vol fer publi-
citat de les diferents modalitats
esportives, des del bàsquet, pas-
sant pel patinatge i arribant al
rugby, entre moltes altres. A
més, durant la diada es donaran
les claus per aprofundir en el co-
neixement de diferents matèries
mitjançant la celebració de ta-
llers de bicicletes o coaching
esportiu, una pràctica que s’ha
posat molt de moda recentment
i que vol ajudar els esportistes
d’elit tant en el seu àmbit per-
sonal com professional.

QUATRE ZONES DIFERENTS
Per tal de dur a terme les acti-
vitats programades de cara a la
jornada de dissabte, s’han ha-
bilitat un seguit d’espais que
serviran per acollir els diferents
actes. En concret n’hi haurà
quatre: la Tarima, la zona de xe-

rrades, el de tallers i el de les Mo-
dalitats Esportives. Aquests es-
pais es desplegaran al llarg de la
Rambla del Carmel, des del ca-
rrer Llobregós fins a la sortida
del Túnel de la Rovira. 

A la Tarima s’efectuaran tot
un seguit d’activitats transver-
sals organitzades per tots els
centres esportius municipals
del districte que participen en la
diada. Pel que fa a la zona de les
xerrades i els tallers, allà s’or-

ganitzaran els col·loquis sobre
diferents aspectes relacionats
amb el món de l’esport. A més,
durant el dia serà possible
aprendre a ballar salsa, jugar a
la petanca o arreglar una bici-
cleta a l’àrea de tallers. 

Per últim, l’espai de les Mo-
dalitats Esportives permetrà des-
cobrir l’oferta esportiva del dis-
tricte a càrrec dels diferents
clubs i federacions que en for-
men part i que participen en la

jornada amb estands on desen-
voluparan una activitat esporti-
va determinada.

Aquesta acció s’emmarca en
l’aposta que fa el Districte per fo-
mentar l’esport a Horta-Gui-
nardó i convertir aquesta zona en
una referència d’aquest àmbit. 

Per  conèixer més sobre l’ac-
tivitat i els equipaments espor-
tius del districte cal visitar la pà-
gina web d’esports del Districte:
bcn.cat/horta-guinardo/esports.

Un excel·lent exercici familiar
» El Districte d’Horta-Guinardó organitza la Jornada Esport en Família, una diada de foment 

de l’activitat física saludable que tindrà lloc aquest dissabte a la Rambla del Carmel

La pràctica esportiva millora les relacions entre les persones. Foto: Arxiu

Esports

Redacció
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DISSABTE 4 D’OCTUBRE
21:00 Red Day. El Banc de Sang de l’Hospital de

Sant Pau celebra una jornada especial de do-
nació de sang en família amb diferents ac-
tivitats per als més petits. / Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau.

DIJOUS 2 D’OCTUBRE
19:00 Informació quàntica amb nusos. Xerrada

científica a càrrec de Javier García, de la
UAB, on s’intentarà donar llum sobre diferents
aspectes de la física i la computació. / Cen-
tre cívic Guinardó.

DIUMENGE 12 D’OCTUBRE
11:00 Passeig sonor i literari per Horta. Amb ini-

ci i final a la plaça Eivissa, a través d’aquest
recorregut es visitaran carrers i edificis històrics.
Aquesta activitat s’emmarca en la primera Fira
del Llibre d’Horta. 

DIMARTS 7 D’OCTUBRE
Matí-TardaRecuperart. Exposició a càrrec de Jo-

aquim Riera. Aquesta exposició mostra l’art
de fer art a través de la recuperació de ma-
terials. / Centre cívic Teixonera.

DILLUNS 13 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Viatge al microcosmos. Un univers

a escala. Exposició a càrrec de Xavier Meler que
recull tot un seguit de fotografies. / Centre cí-
vic El Carmel. 

DIUMENGE 12 D’OCTUBRE
18:00 La maleta dels objectes perduts. Una ac-

tivitat familiar a càrrec de Gina Clotet on es
jugarà a endevinar de quins contes han sor-
tit tot d’objectes. / Plaça Eivissa. 

DIMARTS 14 D’OCTUBRE
11:00 Músiques petites i delicades adreçades

a infants d’entre 6 mesos i 3 anys a càrrec de
Musinfant. Aquesta activitat vol mostrar els
petits a viure la música i la sensibilitat que des-
perta. / Biblioteca Guinardó. 

DIUMENGE 12 D’OCTUBRE
12:00 Partit de futbol entre la UA Horta i el Jú-

piter, corresponent a la sisena jornada del grup
1 de Primera catalana. / Carrer Feliu Codina.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Creació d’un llibre gegant sobre el con-
te El castell del drac negre, a càrrec dels
alumnes de les escoles Carrilet, Heu-
ra, Font d’en Fargas i Rei, i amb la par-
ticipació de Cristina Benítez i Roser Ca-
lafell. / Plaça Eivissa. 

Fira del Llibre d’Horta
Seguim el conte

Dv. 10 d’octubre a les 10:00

AGENDA MENSUAL

Taller de modelatge adreçat a infants
de primer a tercer de primària que en-
senyarà la mainada a conèixer les ei-
nes per treballar la plastilina i els
trucs imprescindibles. / Centre cívic Casa
Groga.

Modelatge 
amb plastilina

A partir del 6 d’octubre a les 17:30

El Recinte Modernista de Sant Pau pro-
posa redescobrir Sherlock Junior de
Buster Keaton i una selecció filmo-
gràfica de Segundo de Chomón, amb
l’acompanyament musical en directe
de Jordi Sabatés. / Recinte Modernis-
ta de Sant Pau. 

Cicle Sant Pau inèdit
Buster Keaton i Chomón

Fins al 10 d’octubre

Horta-Guinardó es mobilitza amb
motiu de la primera jornada d’Esport
i Família, que neix amb la finalitat de
promocionar l’esport com a hàbit de
vida saludable. / Rambla del Carmel.

Jornada d’Esport 
en Família

Ds. 4 d’octubre, tot el dia
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