
barcelona 18 de novembre de 2014 · Núm. 50

redacció: 93 458 87 80  – liniahorta@comunicacio21.com | anuncia’t: 619 13 66 88 – publicitat@comunicacio21.com | administració: facturacio@comunicacio21.com

líniahorta
guinardó www.liniahorta.cat  

Guardons pàg 8

El recinte de Sant Pau
acull la 28a edició dels
Premis Horta-Guinardó

Esports pàg 12

Reconeixen la trajectòria
de l’experimentat alpinista
hortenc Jesús Morales

Entrevista a Jaume Collboni
Candidat del PSC a l’alcaldia

pàgs 10 i 11

Societat pàg 8

L’expropiació del bloc
de Santa Rosalia es farà
abans de tres mesos

Obres pàg 8

La transformació del
Turó de la Rovira estarà
enllestida el març

Cultura pàg 10

L’Ateneu Hortenc arriba
als 150 anys d’història

Comerç pàg 12

La Fundació Barcelona
Comerç celebra 10 anys

54.000 hortencs participen 
en la històrica jornada del 9N

Horta-Guinardó va ser el tercer districte on més votants es van decantar per l’opció del Sí-No (12,9%) pàg 3

“Suggereixo al 
senyor alcalde
que visiti més els
barris. Ho fa poc”



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
| 2 18 novembre 2014líniahorta.cat



3 | 
En Portada 18 novembre 2014 líniahorta.cat

Més de mig milió. Aquest és el
nombre de barcelonins i barce-
lonines que van participar fa
dos diumenges en la ‘consulta’
del 9N, que a escala catalana va
registrar més de 2,3 milions de
participants i que va deixar –com
ja s’esperava– el Sí-Sí com a
clar vencedor, amb un 80,76%
dels vots.

A la ciutat, amb 149 punts de
votació habilitats, el 9N es va
viure intensament des de pri-
mera hora. Com a la resta del
país, a dos quarts de vuit del
matí els voluntaris –més de
40.000 a tot Catalunya– ja es-
taven als punts de participació
preparats per materialitzar una

jornada que no hauria estat pos-
sible sense ells. Emoció, ale-
gria, il·lusió i esperança van ser
algunes de les paraules que la
majoria d’ells van repetir més in-
tensament al llarg d’un dia que
passarà a la història.

A diferència d’altres indrets
del país, on es va produir algun
incident –com a Girona o a Car-
dedeu–, a Barcelona la jornada
va estar marcada per la norma-
litat i per la imatge de les cues de
gent esperant per poder votar.
En molts casos, les fileres vore-
javen tota l’illa de cases del punt
de votació en qüestió.

Els resultats barcelonins,
força similars als del conjunt del
país, van deixar el Sí-Sí com a
clar vencedor amb el 78,42%
dels vots. Tanmateix, a la ciutat
hi va haver un percentatge lleu-
gerament més elevat de Sí-No

(12,88%) respecte als resultats
del conjunt del país (10,07%). El
No va fregar, en ambdós casos,
el 4,5%.

LA PARTICIPACIÓ, L’ÈXIT
Però més enllà dels resultats, l’è-
xit de la jornada de diumenge va
ser, sens dubte, la participació.
Ni les previsions més optimistes
imaginaven que es pogués arri-
bar al total de 2,3 milions de par-
ticipants en el conjunt del país,
una xifra que ha tornat a de-
mostrar que la societat catalana
vol decidir lliurement el seu fu-
tur polític.

Com a referència –si bé sal-
vant les distàncies–, els 507.454
vots d’aquest 9N a la ciutat gai-
rebé dupliquen els 257.645  que
va registrar la consulta popular
que Barcelona Decideix va or-
ganitzar el 10 d’abril del 2011.

La participació, l’autèntic triomf
» Més de mig milió de barcelonins participen en la ‘consulta’ del 9N, on el Sí-Sí s’imposa amb el 80% dels vots

» La imatge de les llargues cues de veïns i veïnes esperant per poder votar marca la jornada a la ciutat

Arnau Nadeu
BARCELONA

REDACCIÓ4Prop de 54.000
veïns i veïnes d’Horta-Guinardó
van participar en la ‘consulta’ del
9N i la majoria van decantar-se
pel Sí-Sí. Tanmateix, un 12,9%
ho van fer pel Sí-No, el tercer
percentatge més alt de tota la ciu-
tat, només per darrere de Nou
Barris i de Sant Martí.

La jornada es va viure en un
clima festiu, cívic, com totes les
mobilitzacions que s’han dut a
terme a favor del dret a decidir
i de la independència de Cata-
lunya. Hi havia moltes famílies
amb nens i molta paciència mal-
grat la pluja que va caure en al-
guns moments de la jornada.

Horta-Guinardó, al podi
del Sí-No a escala de ciutat

Més de 2,3 milions de catalans van participar en el 9N. Foto: ANC / Josep M. Grau
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

El martes 11 de noviembre, en la
mañana de Antena 3, se emitió
un reportaje sobre una familia
catalana dividida por el 9N. El
padre, partidario del Sí-Sí, se en-
frentaba a su hijo de Ciutadans,
contrario este a la consulta cata-
lana. La imagen era, según An-
tena 3, que la sociedad catalana
se halla profundamente dividida. 

Ante tal situación cabe pre-
guntarse si el estado central de-
bería intervenir de una vez por
todas. Probablemente muchos
unionistas dirán que sí, pero eso
justificaría que el estado intervi-
niera otras muchas instituciones
que dividen a toda España. PP y
PSOE, banca y Plataforma de
Afectados por la Hipoteca y hasta
el Barça Real Madrid dividen el
país, ¿debería pues el gobierno
del PP intervenir al PSOE, a la
PAH y a los clubs por dividir a la
nación? Convendremos que eso
sería llegar al absurdo, a la im-
posición y a la dictadura. 

Si volvemos al foco de esta
carta, el reportaje de Antena 3,
cabe observar que se trata de un
caso aislado y sólo resaltado por
un medio de comunicación. Para
los habitantes de Cataluña el
proceso del 9N resulta algo pací-
fico y sin ataques, que busca la
aceptación de lo que la mayoría
vote. Ruego mayor objetividad
en todos los medios al respecto.
Este asunto levanta demasiadas
ampollas emocionales y muy po-
cos bálsamos racionales.

49N y Antena3
por David Rabadà

#FiDeLaImpunitat#Immobilisme #Cinisme

4Deixem la butxaca
per Jordi Lleal

El cas és que, com tants milers
de compatriotes, també vaig
fer de voluntari en la màgica jor-
nada d'abans-d'ahir. I vaig aca-
bar rebentat; un no parar. Tot
el dia intentant reconduir gent
que anava francament perduda.
Tant, que crec que, si més no pel
que es podia captar a les àrees
perifèriques de les grans ciutats
del país, si haguéssim disposat
d'una infraestructura de punts
de votació semblant a la de les
eleccions normals, ens podíem
haver atansat seriosament als
tres milions de votants. 

Sí, amigues i amics, estava
equivocat. El trencament de la
unitat i la manera en la qual es
va plantejar el nou 9N, per pri-
mera vegada en la història de les
darreres reivindicacions del so-
biranisme, de dalt a baix, em va
fer pensar inicialment que el risc
que la iniciativa es girés en
contra del procés com a un bu-
merang era alta. Estava equi-
vocat. Les ganes de votar de la
gent i l'afany de desobeir la de-
mofòbia del govern espanyol
han pogut amb totes les nostres
mancances de plantejament i
organitzatives.

Encara que els cogui i vul-
guin dissimular-ho, 2,3 milions
de votants és una xifra estra-
tosfèrica. Senzillament brutal.

Abans de començar l'arriscada
partida hauria signat els 1,8. Hi
ha qui en vol veure en els 1,9 mi-
lions de sufragis pel Sí-Sí un cert
sostre de l'independentisme.
Crec, molt seriosament, que
no. Els nostres adversaris ens
recorden que la suma de CiU,
ERC, ICV i la CUP a les darre-
res eleccions s'ha situat en
aquesta cota. És cert. Però no
quedàvem que una part im-
portant de l'electorat d'aquests
partits no estava encara per la
independència? El resultat sug-
gereix, doncs, una important
compactació independentista. 

Si a això li sumem que una
part apreciable del Sí-No se
sumarà al primer en el cas d'u-
na pregunta binària o en unes
eleccions definitives, tenim un
panorama certament engres-
cador pel davant. I en l'altre ex-
trem, tal com destacava avui
Tian Riba, la sorpresa que els in-
dependentistes siguem capaços
de convocar a expressar-se pú-
blicament, com a mínim, tres
vegades més partidaris del no
que els que Rivera i Sánchez-
Camacho van ser capaços de si-
tuar el 12 d'octubre a la plaça
Catalunya de Barcelona. La in-
capacitat política del depen-
dentisme és digna de tesi doc-
toral.

per Joan Granollacs                                                                                                              

4Compactació sobiranista

És una invitació que ens convi-
da a deixar la comoditat caso-
lana i fer alguna activitat a favor
de la nova Catalunya. No podem
quedar-nos com uns estaquirots
contemplant el què passa, per-
què les autoritats, entitats i par-
tits unionistes ens collaran de
valent i no s’estaran quietes, fa-
ran tot el que podran, que de
mitjans els en sobren, per això
tenen el suport d’un estat amb
totes les seves potencialitats. 

A Catalunya, tenim molts
exemples de la mobilització de
la nostra societat amb la Mara-
tó de TV3, recollida d’aliments,
donació de sang, medul·la i
òrgans o recollida de joguines.
Ara se’ns demana un esforç
més, que hem de fer-lo en aque-
lles coses que siguem capaços,
des de fer una “bustiada”, en-
ganxar cartells, recollir firmes o
el que sigui. L’any 2015 és un
any en què tots ens hem d’im-

plicar i si es fracassa, tinguem-
ho ben present, no en podrem
donar la culpa als partits polítics,
el fracàs serà de la nostra so-
cietat. La gestió del procés l’hem
de portar entre tots, ens hem
d’implicar en cos i ànima do-
nant el millor de nosaltres per
un futur més lliure, més digne,
més solidari, més just per a la
nostra pàtria. 

El 9-N una munió de vo-
luntaris i centenars de milers de
ciutadans van posar una pape-
reta en una urna de cartó. No
dono xifres concretes dels re-
sultats expressament, perquè
el que realment importa és la vo-
luntat de desobediència i re-
bel·lia cíviques que van fer tots
els participants. Sedició, insur-
recció? Vam fer un acte de va-
lentia, vam ser els protagonistes
de l’obra. Enhorabona! El 9-N
vam fer història en majúscules.
Som una nació i som sobirans.

@fmarcalvaro: Rajoy fa servir les dades
d'una consulta que menysprea i desquali-
fica per donar-se raó. És tot un crac es-
tadista.

@LaLluna_LaPruna: ACS, de Florentino,
ja ha cobrat els 1.350 milions d'indem-
nització per Castor. Això sí que era urgent,
els desnonats poden esperar.

@PedroLuna73: La justicia argentina per-
sigue a criminales del franquismo. La justicia
española a la democracia. #9N2014 #9NDes-
obeïm
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Jaume Collboni
Candidat del PSC a l’alcaldia de Barcelona

“Hi ha una part de la ciutat que està
començant a sentir que ja no és Barcelona”

Per què Jaume Collboni serà mi-
llor candidat a l’alcaldia de Bar-
celona que els companys que li
van disputar les primàries?
Si sóc millor candidat o no ho hau-
ran de decidir tots els barcelonins,
perquè la prova definitiva seran
les eleccions municipals del maig
de l’any que ve. Dit això, crec que
en el procés de primàries la gent
va entendre molt bé el missatge
que vaig llançar i la meva aposta
sincera, honesta i a fons per la ciu-
tat. Em vaig arriscar i va sortir bé. 

La persona que li va disputar les
primàries fins al final, Carmen
Andrés, ara forma part del seu
equip. Ha guanyat múscul popu-
lar amb aquesta incorporació?
La Carmen ens aporta una visió
molt important de la ciutat: la de
la Barcelona popular, la dels barris,
connectada als problemes quoti-
dians, sobretot dels sectors que
estan patint més la crisi.

Aquesta visió no la tenia vostè?
Sí, també. I així crec que ho reflec-

teixen els resultats de les primà-
ries. Vaig guanyar a barris molt di-
ferents: des de Sarrià fins a Sant
Martí, des de les Corts fins a Sants.
Vaig obtenir un vot molt transver-
sal. Fins i tot em va sorprendre po-
sitivament a mi. 

S’autodefineix com un activista.
Creu que la gent el veu així?
No ho sé, si m’hi veu o no, però és
així. Jo entenc que el fet d’estar vin-
culat amb un partit condiciona la
visió que els ciutadans tenen de tu,
però afortunadament això està
canviant molt ràpidament. La meva
pretensió no és, en cap cas, ser un
professional de la política.

Parlant del seu projecte de ciutat,
vostè sempre diu que treballa
per a la Barcelona real. N’hi ha
una d’irreal?
Sí, i tant!

Quina?
La dels rànquings. Aquesta Barce-
lona que se’ns ven com a idíl·lica.
La dels grans números, la que viu
dels mercats internacionals. Però
hi ha una altra Barcelona: la de la
major part dels veïns de la ciutat.
Aquests són, de fet, els grans dam-
nificats i els grans oblidats d’un

Ajuntament que té les competèn-
cies i els recursos –perquè ha tin-
gut superàvits– per fer la vida més
fàcil a la seva gent, però no ho fa.

Actualment, el gran debat d’a-
questa Barcelona real de la qual
parla és el turisme. Creu que la
ciutat ha arribat al seu límit?
El cas del turisme és un dels ex-
emples més clars d’aquesta doble
Barcelona. La que diu que tenim
7,4 milions de turistes, que això re-
presenta més del 10% del PIB de
la ciutat i que tot plegat genera

més de 100.000 llocs de treball,
però que paga un preu pel que fa
a la convivència i a l’ocupació de
l’espai públic que a molta gent no
li compensa. El cost de la indústria
del turisme l’estan pagant aquells
que no en treuen beneficis: la Bar-
celona real, en definitiva.

Què proposa el PSC per fer front a
aquesta problemàtica?
En primer lloc, una cosa molt sen-
zilla i concreta: que el 100% de la
recaptació de la taxa turística es
quedi a la ciutat. En aquests mo-
ments, el 70% d’aquesta recapta-
ció va destinada a la promoció
turística. Nosaltres creiem que això
no pot ser. La ciutat ha de tenir els
recursos que genera el turisme per
compensar els barris que més en
pateixen les conseqüències. Jo de-
fenso la indústria del turisme, però
crec que hem de trobar els meca-
nismes per repartir els beneficis
que genera.

L’Ajuntament ja ha congelat els
pisos turístics. Què hauria fet
vostè en aquest cas concret?
Quan hauria arribat al despatx de
l’alcaldia, hauria obert el calaix i
m’hauria llegit un pla estratègic
que hi havia consensuat des del
passat mandat amb tots els actors
de la societat i on ja es recoma-
nava canviar la regulació dels
pisos turístics. Concretament, ja es
deia que s’havia de limitar el nom-
bre d’aquests habitatges en fun-
ció de la densitat de cada zona.
També es deia que s’havia de fer
un pla específic per combatre els

pisos il·legals i que s’havia d’anar
cap a la concentració dels legals
en edificis sencers. Moltes de les
solucions que ara es venen com a
grans novetats ja estaven escrites.

Per què no es van aplicar en el seu
moment, doncs?
Això li hauria de preguntar al se-
nyor alcalde.

I l’alcalde d’abans perquè no ho
va fer?
L’alcalde d’abans va diagnosticar
el que estava passant. 

No va tenir temps, m’està dient?
Va preveure que això podia passar.
No em sentirà mai exculpant l’an-
terior alcalde de tots els problemes
i donant totes les culpes al d’ara.
Evidentment, nosaltres vam go-
vernar durant trenta anys i també
vam fer coses malament, però en
aquest cas concret no. Vam pre-
veure el que podia passar i vam co-
mençar a planificar les mesures a
prendre. Però el govern actual n’ha
fet cas omís.

Deixant de banda el turisme,
vostè demana que es rebaixi el
preu del transport públic...
Sí, perquè crec que és un dels drets

Text: Arnau Nadeu
Fotografia: Pamela Martínez

“Suggereixo al
senyor alcalde que
visiti més els barris,
perquè ho fa poc”
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bàsics d’una ciutat gran com Bar-
celona: facilitar la mobilitat i que
sigui assequible. I, en canvi, el preu
de la T-10 ha augmentat un 23%
en només 3 anys. 

TMB té un deute acumulat molt
important...
És cert, però no pot ser que això
vagi sempre a costa del preu de la
T-10 o dels altres títols. El transport
públic és un element cabdal per a
la ciutat.

Vostè l’utilitza?
Sí.

Què li sembla la nova xarxa de
bus ortogonal?
Jo faig servir més el metro i el bi-
cing. Però la nova xarxa de bus or-
togonal, que era un projecte que
ja venia del nostre govern, està
molt bé si no s’utilitza com a ex-
cusa per suprimir altres línies que
continuen tenint sentit o els busos
de barri els caps de setmana.

Joaquim Forn diu que han “ra-
cionalitzat” el servei de bus...
Sobre el paper sí, però la realitat
em diu una altra cosa. Es tracta de
millorar, no d’empitjorar. Crec que
alguns detalls de la implementació
del projecte s’han de replantejar.

En tot cas, això no és la Barce-
lona real?
No si no es fa pensant, precisa-
ment, en la Barcelona real. No si es
fan reformes de laboratori sense

participació. Aquest govern té un
problema que és constant: disse-
nya molt les coses des de la casa
gran sense escoltar gaire els Dis-
trictes. És un Ajuntament molt
centralista i això té efectes greus en
el dia a dia dels barcelonins. 

L’alcalde Trias diu que fa políti-
ques més socials que les que
s’han fet durant els últims trenta
anys...
No sé què pensar... 

...
Si les desigualtats a la ciutat han
augmentat un 12% en només un
any, vol dir que alguna cosa greu
està passant. Suggereixo al senyor
alcalde que visiti més els barris,
perquè ho fa poc. Sobretot els del
Besòs. I ja no dic Ciutat Meridiana,
que segurament és el paradigma
d’una part de la ciutat que, no és
que senti que Barcelona li ha girat
l’esquena, sinó que està comen-
çant a sentir que ja no és Barce-
lona. Hi ha un problema social
molt greu i una desconnexió de
l’Ajuntament amb una part im-
portant de la ciutat. S’han deixat
de fer moltes polítiques preventi-
ves mentre, en canvi, es fa de banc
bo de la Generalitat.

Precisament aquesta crítica ja li
feien anys enrere altres partits al
govern d’Hereu...
Sí, però les xifres no tenen res a
veure. En un flux entre administra-
cions, que hi hagi un petit percen-

tatge d’impagaments es pot enten-
dre. Però ara estem parlant de més
de 200 milions d’euros. I s’estan fent
inversions fonamentals per a la ciu-
tat a compte de l’Ajuntament sense
reconèixer el deute. Fins i tot l’Ajun-
tament està comprant edificis a la
Generalitat que prèviament els hi
havia cedit el mateix consistori. Una
ficció comptable que provoca que

els barcelonins paguem dues i tres
vegades molts serveis. Altres ajun-
taments han portat el deute de la
Generalitat als tribunals. Nosaltres
ni tan sols el reclamem.

Vostè diu que cal una renovació a
l’Ajuntament. Un partit com el
seu, que l’ha governat tants anys,
pot representar aquest aire fresc?
Absolutament. Nosaltres hem estat
els impulsors d’aquesta Barcelona
de la qual ara n’estem tots tan or-
gullosos. Com tot a la vida, aquell
projecte es va esgotar. Però el pro-
blema és que no s’ha substituït per
un altre: s’ha substituït un projecte
per una inèrcia. I què passa quan es

fa això? Doncs el que està passant
amb el turisme, amb els comerços...
Si tu no fas la ciutat, te la fan. I en
aquests moments qui està fent la
ciutat són els interessos econòmics
i el projecte nacional del president
Mas, molt respectable però que no
és el de Barcelona. La ciutat ha de
tenir projecte propi i aquest, ara,
també ha de ser renovador.

El seu projecte ho és? Sense
anar més lluny, el seu consell as-
sessor està presidit per l’exal-
calde Hereu...
El meu projecte té vocació de resol-
dre problemes i, en aquest sentit, ja
és renovador. Però els socialistes no
tenim la vocació de ser els més re-
novadors. El que volem és confec-
cionar un projecte i poder-lo aplicar.
I que això tingui efectes reals en la
vida quotidiana de la gent.

Sigui com sigui, no creu que pot
ser més atractiu el projecte d’al-
tres partits que no han governat
mai o que comencen de zero,
com Guanyem Barcelona?
No ho sé, ja es veurà a les elec-
cions. Concretament, els partits
que estan naixent a la nostra es-
querra me’ls prenc com un estí-
mul, però els demano que tinguin
vocació de govern. És a dir, que no
es quedin només en el testimo-

niatge. Que tinguin vocació de
canviar les coses i, per tant, de go-
vernar. I governar també vol dir
administrar les contradiccions que
això implica, que no és gens fàcil.
Dit això, ho segueixo amb molt in-
terès perquè penso que cal articu-
lar una majoria de progrés que
pugui governar la ciutat.

Miquel Iceta va obrir la porta a
una sociovergència a escala na-
cional. Vostè estaria disposat a
governar amb Xavier Trias des-
prés de les eleccions?
No. Jo espero liderar un projecte

per a la ciutat i desitjo que aquest
sigui de progrés, com el que havia
governat Barcelona durant trenta
anys. Amb quina fórmula? No ho
sé, ja ho veurem. Ara per ara està
tot molt obert. Ja veurem com s’a-
caba configurant la correlació de
forces. Però jo mantinc el que vaig
dir a les primàries: la meva idea és
liderar una alternativa de progrés i
en aquesta equació no hi entra CiU.

Hi entra Guanyem Barcelona?
És clar, en principi molt més que
CiU. Ara bé, dit això primer vull co-
nèixer el seu programa. De mo-
ment, aquestes forces emergents
tenen una diagnosi, una imatge.
Però crec que tots plegats hem de
fer un esforç per traslladar tot això
en un programa perquè, al cap i a
la fi, una coalició de govern s’ha de
fer sobre la base d’un programa.
Però, a priori, el que és lògic pen-
sar és que sempre tens més coses
en comú amb els partits de l’es-
querra que no pas amb la resta.
Però bé, ja ho veurem.

Parlant de Miquel Iceta, recent-
ment va comparar unes hipotè-
tiques eleccions plebiscitàries
catalanes amb l’Alemanya nazi.
Què en pensa?
Que és un error. No es poden fer
comparacions d’aquest tipus. Jo
sempre dic que el feixisme només
s’ha de citar per condemnar-lo. Ell
mateix va reconèixer el seu error i
ho considero una relliscada que va
estar fora de lloc.

Creu que Barcelona podrà ser
algun dia la capital d’un Estat
català?
Si la gent així ho decideix, sí. I crec
que Barcelona també ha d’estar
preparada en aquest sentit. Però
no esperem que això passi, no ho
supeditem tot a aquest fet, no
mirem Barcelona només com la
capital d’un futur Estat. Som més
coses i hem de seguir-ho sent.

“Si tu no fas la ciutat, te la fan. 
I en aquests moments qui
l’està fent són els interessos
econòmics i el projecte 
nacional del president Mas”

“Les declaracions
d’Iceta van ser un
error. El feixisme 

només s’ha de citar 
per condemnar-lo”

“Altres ajuntaments
han portat el deute
de la Generalitat als
tribunals. Nosaltres

ni el reclamem”

“El cost de la 
indústria del turisme

l’estan pagant
aquells que no en
treuen beneficis”
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Divendres passat es va celebrar
una nova edició dels Premis Hor-
ta-Guinardó, un clàssic del dis-
tricte que enguany ha arribat a la
seva 28a edició i que un any més
va servir per fer un reconeixement
a la tasca de dinamització i millora
de la vida ciutadana, sociocultu-
ral i cívica del districte.

El recinte modernista de
l’Hospital de Sant Pau va ser el
lloc escollit per fer l’entrega d’a-
quests guardons, que enguany
van tenir cinc destinataris. En
primer lloc es va reconèixer la
tasca dels Voluntaris del Mont
Carmel, una entitat vinculada a
la creació del departament d’a-
juda alimentària a la Parròquia
del Mont Carmel. En segon lloc
es va premiar l’Associació de
Propietaris i Veïns del Mas Gui-

nardó, una entitat amb 108 anys
de vida que promou la vida social
i associativa del barri. El tercer
premi va ser per a La Llavor
d’Horta, una entitat que acull
persones amb disminució física
i intel·lectual i que enguany ce-
lebra el seu 15è aniversari. 

Els dos reconeixements res-

tants van ser a títol individual. Un
va ser a títol pòstum per a Alícia
Gascón, pels seus més de 30 anys
de dedicació a la dinamització del
barri del Guinardó, que va morir
el passat mes de setembre. Fi-
nalment també es va premiar
l’alpinista Jesús Morales [més
informació a la pàgina 12].

Foto de família dels premiats. Foto: Ajuntament

Horta-Guinardó celebra 
la 28a edició dels seus premis

» Divendres el recinte modernista de Sant Pau va acollir la celebració
» Els premis reconeixen la tasca cívica d’entitats i persones del districte

L’expropiació del bloc de Santa
Rosalia, abans de tres mesos

SOCIETAT4L’expropiació del
bloc del carrer Santa Rosalia que
va ser desallotjat ara fa un mes
podria ser una realitat “d’aquí
dos o tres mesos, segons com
avanci el ritme del procés ad-
ministratiu”, tal com han infor-
mat fonts de l’Ajuntament a Lí-
nia Horta.

Precisament aquesta qüestió
serà un dels temes a tractar en
una reunió que mantindran
demà passat els afectats i el con-
sistori. Durant la trobada també

es parlarà sobre el reallotjament
dels afectats en habitatges pú-
blics –de moment continuen vi-
vint en hotels–, dels quals l’A-
juntament n’està comprovant
ara la disponibilitat. 

D’altra banda, després del ple
extraordinari de la setmana pas-
sada, l’edifici torna a tenir vigi-
lància. El fet que l’Ajuntament la
decidís retirar va provocar que
durant una setmana fossin els
mateixos veïns els que es van en-
carregar de la seguretat.

OBRES4La transformació de
la zona del Turó de la Rovira
avança segons els terminis pre-
vistos per l’Ajuntament. El nou
espai estarà finalitzat i preparat
per obrir al públic el març de
l’any que ve.

La nova zona acollirà un es-
pai museístic format per tres pa-
vellons coberts dependents del
Museu d’Història de la Ciutat,
on es divulgarà la història de la
ciutat i d’aquest turó i barri ba-
rraquista on hi ha una bateria

antiaèria de la Guerra Civil. La
primera exposició d’aquest nou
museu serà la mostra Barcelo-
na al límit, on el públic podrà
gaudir de la darrera troballa
feta pels arqueòlegs: un pavelló
dels oficials de l’exèrcit republicà
a les bateries antiaèries.  

ATRACCIÓ TURÍSTICA
En els darrers anys el mirador
del Turó de la Rovira s’ha con-
vertit en una atracció turística i
rep una gran quantitat de visites.

Tot i que fins fa no gaires anys la
zona estava molt degradada,
l’any 2011 l’Ajuntament ja hi va
fer una primera –i modesta–
adequació. L’afluència de gent,
però, ha anat acompanyada de
l’augment d’actes incívics, com
ara el robatori de panells, grafi-
tis o brutícia a causa de trobades
per fer botellón. Precisament,
per frenar aquests problemes,
l’Ajuntament també ha confir-
mat que el nou espai tindrà vi-
gilància les 24 hores del dia.

Redacció
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De moment els afectats continuen reallotjats en hotels. Foto: Google Maps

El nou Turó de la Rovira, al 2015

Política | Neix el cercle de Podemos de la Vall d’Hebron 
Un grup de veïns del districte van constituir a finals d’octubre el cercle de 

Podemos de la Vall d’Hebron, que inclourà els barris de Font del Gos, Clota,
Montbau, Parc Vall d’Hebron, Sant Genís i Teixonera. Els impulsors del cercle 

remarquen la “necessitat d’una total regeneració de la política en tots els àmbits”.  
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Els camins escolars també arri-
ben a Horta-Guinardó. L’Ajun-
tament, conjuntament amb
l’Institut Municipal d’Educació
(IMEB), els docents i famílies de
l’escola ACIS-Artur Martorell i
l’entorn veïnal de Can Baró, ha
impulsat el primer camí escolar
del districte.

Per fer possible el Camí Es-
colar de Can Baró s’han hagut de
realitzar diverses actuacions a la
via pública, com ara la millora de
la visibilitat dels passos de via-
nants, mesures de control de
velocitat dels vehicles i la col·lo-
cació de baranes, entre d’altres.
L’objectiu ha estat el de garantir
la seguretat dels infants als iti-
neraris que utilitzen per anar a
l’escola i, de retruc, la dels veïns
i veïnes en general.

Segons explica el Districte en
un comunicat, al Camí Escolar
de Can Baró el seguiran altres re-
correguts de la mateixa natura-
lesa. En aquest sentit, en aquests
moments s’està treballant en un

total de 8 camins escolars més
als barris de Font d’en Fargues
i El Guinardó.

INAUGURACIÓ
El nou Camí Escolar de Can
Baró s’inaugurarà el pròxim 29
de novembre en un acte que
tindrà com a punt neuràlgic la
plaça de Can Baró. La jornada
començarà a dos quarts d’onze
del matí amb una salutació de
benvinguda i seguidament tindrà
lloc una cercavila que repartirà
globus simbòlics d’agraïment a
cadascun dels establiments que
han col·laborat amb la iniciativa.

Acabada la cercavila, a les
dotze del migdia, es farà un se-
guit de tallers i un petit pica-pica
a la plaça de Can Baró i, per aca-
bar, hi haurà l’actuació musical
de Halldor Mar i el fi de festa cap
a dos quarts de dues.

QUÈ ÉS UN CAMÍ ESCOLAR?
El Camí Escolar-Espai Amic és
una estratègia d’educació per a
la mobilitat i la convivència dels
entorns escolars. Es pretén que
els nois i les noies guanyin en au-
tonomia personal, responsabili-
tat i qualitat de vida mentre van

de casa a l’escola, de l’escola a
casa o passegen pel barri.

No es tracta tant d’educació
viària sinó que de mobilitat en-
tesa com a respecte, responsa-
bilitat, autonomia i sensibilitat
estètica i ètica. No són, doncs, as-
pectes normatius sinó de va-
lors. El camí escolar és un pro-
jecte possible gràcies a la impli-
cació de tots els agents implicats,
que hi treballen des de la parti-
cipació i la reflexió creant bones

actituds de convivència social
fent possible la col·laboració,
cooperació i solidaritat.

Amb tot, no es tracta d’en-
senyar a desplaçar-se, sinó d’e-
ducar els infants perquè puguin
actuar com a persones, respec-
tar i ser respectats pel que fa al
dret de moure’ns. Els valors dels
camins escolars són, doncs, els
d’un camí educatiu, sostenible,
saludable, participatiu i que re-
laciona persones.

Els projectes de mobilitat per
a escolars són els antecedents del
desplegament dels actuals Ca-
mins Escolars. El primer ante-
cedent data de l’any 1999, quan
el Fòrum Cívic de la Sagrada
Família, coordinat pel Districte
de l’Eixample, va impulsar el
camí escolar de l’escola Tabor.

Actualment, 117 centres edu-
catius repartits per tots els dis-
trictes de la ciutat estan adherits
a aquesta iniciativa.

El primer Camí Escolar del districte
» El pròxim 29 de novembre tindrà lloc l’acte d’inauguració del Camí Escolar-Espai Amic de Can Baró

» La iniciativa, la primera d’aquest tipus a Horta-Guinardó, té com a referent l’escola ACIS-Artur Martorell

Horta-Guinardó tindrà el seu primer Camí Escolar-Espai Amic a Can Baró. Foto: Arxiu
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REDACCIÓ4Un segle i mig d’a-
rrelament. Això és el que celebra
enguany l’Ateneu Hortenc, una
de les entitats amb més història
del districte.

Ens hem de remuntar a l’any
1864 per trobar els orígens de
l’Ateneu, quan un grup d’hor-
tencs van començar a organitzar
trobades espontànies a la plaça
de Santes Creus, l’antiga plaça
major d’Horta. Aquella era una
època que a Horta van néixer di-
verses entitats culturals vincu-
lades a grups socials i ideològics,
algunes com l’Ateneu, amb un
origen obrer i popular. Aquestes
entitats aviat es van convertir en
capdavanteres en l’organitza-
ció de les activitats cultural i so-
cials del barri gràcies a l’orga-
nització d’actes, balls, tertú-
lies... 

Abans de denominar-se Ate-
neu Hortenc, l’entitat va ser re-
gistrada amb el nom de Cercle
Hortenc i posteriorment Ate-
neu Obrer Hortenc, Ateneu Cul-
tural Hortenc i, finalment, va ser
batejat amb el seu nom actual.
Era una època on Sant Joan
d’Horta era un poble indepen-
dent de Barcelona, ja que l’an-
nexió no va arribar fins al 1904.
Durant aquella etapa, l’entitat va
travessar moments de dificultats
quan va haver de deixar el local
perquè no podia pagar el lloguer.
D’una manera provisional es va
instal·lar en uns baixos del nú-

mero 34 del carrer Horta, i va ser
llavors quan els socis i la junta es
van dedicar a buscar un local o
terreny per a una nova seu.
Aquest local es va trobar en el ca-
rrer Pere Pau, que és la seva ac-
tual ubicació. Es tracta d’un edi-
fici centenari que pertanyia a la
societat Fraternitat Republicana
i que va necessitar una inversió
de 45.000 pessetes per ade-
quar-lo. Aquesta despesa es va
cobrir amb mil obligacions de 25
pessetes i una hipoteca de tren-
ta mil pessetes de la Caixa de
Pensions. Des d’aleshores, l’A-
teneu és propietat dels socis.  

DIVERSOS RECONEIXEMENTS
L’Ateneu Hortenc va rebre la
medalla d’or de la ciutat l’any
1997 i el 2002 la Generalitat li va
fer entrega de la Creu de Sant
Jordi. 

Actualment l’entitat té uns
200 socis, però l’objectiu dels
seus responsables és tornar a
arribar als 500 o 600 com a les
bones èpoques dels setanta o els
vuitanta. La gimnàstica és una de
les activitats que té més inscrits
avui dia. També s’hi duen a ter-
me competicions d’escacs, sevi-
llanes i balls populars. Cal des-
tacar també el teatre, que és
una de les seccions que històri-
cament ha tingut més tradició.
Durant aquest any de celebració
s’han programat festes i concerts
especials.

El Districte ha posat en marxa
dos processos participatius per
escollir el futur de la plaça Her-
ta Frankel, al barri de la Teixo-
nera, i dels Jardins Prínceps de
Girona, al Baix Guinardó.

Pel que fa a la plaça, l’espai
adjacent al Centre Cívic Teixo-
nera, el procés va començar el
passat 24 d’octubre i va acabar
una setmana més tard. Durant
aquests dies els hortencs van
poder respondre a la proposta de
l’Ajuntament, que va proposar
escollir entre un espai per als
veïns o un aparcament. Tot i
això, aquest procés ha provocat

la crítica d’alguns veïns, que han
reclamat més transparència.

D’altra banda, el del Jardins
Prínceps de Girona va començar
el passat diumenge 26 d’octubre
amb una jornada festiva i parti-
cipativa, organitzada per les en-
titats del Baix Guinardó, per tal
d’escoltar les propostes dels
veïns. Després que l’enderroc
dels edificis residencials de la ca-
serna deixés uns 2.500 metres
quadrats de zona verda, els veïns
ara aposten per fer més espais de
lleure i reduir parcialment el
llac. Els organitzadors de l’acte
van muntar quatre taules amb
diverses preguntes per estimular
el debat de millora del parc.
També es van organitzar activi-
tats musicals i de dansa per
amenitzar la jornada.

La Teixonera i el Baix Guinardó
viuen dos processos participatius
» Són pel futur de la plaça Herta Frankel i els Jardins Prínceps de Girona
» Aquests dos espais estan immersos en un procés de transformació

» La històrica entitat va néixer l’any 1864 gràcies a trobades espontànies a la plaça de Santes Creus
» L’any oficial de la seva fundació va ser el 1873 i va ser batejat amb el nom de Cercle Hortenc

L’Ateneu Hortenc celebra 150 anys

Redacció
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L’Ateneu Hortenc, història viva d’Horta-Guinardó. Foto: Google Maps
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ALPINISME4El president de la
Unió Excursionista de Catalun-
ya d’Horta (UEC Horta), Jesús
Morales, va rebre el Premi Hor-
ta-Guinardó especial per haver
col·laborat a “projectar el nom
del districte més enllà dels seus
barris, i ajudar a promoure la
pràctica de l’alpinisme i a con-
solidar Barcelona com a capital
mundial de l’esport”. 

El guardó, que va rebre du-
rant la gala dels Premis Horta-
Guinardó de divendres passat
[veure pàgina 10], està dedicat a
les seves gestes en el món de l’al-

pinisme, com la que va assolir ara
fa un parell d’anys a l’Himàlaia,
on va pujar a dalt de tot de l’E-
verest, que amb els seus 8.848
metres és la muntanya més alta
del món. A més, aquest juliol Mo-
rales va tornar de l’Himàlaia
amb un altre 8.000 a la butxaca,
després d’aconseguir arribar al
cim del Broad Peak –8.048 me-
tres– durant la matinada del
passat dijous 24 de juliol. 

Totes les seves vivències i
cròniques d’escalada es poden
llegir al blog jesusclimber.blogs-
pot.com.es.

La Fundació Barcelona Comerç
celebra el seu desè aniversari

L’alpinista Jesús Morales 
rep el premi Horta-Guinardó

El Centre Esportiu Municipal
Olímpics Vall d’Hebron es va
quedar petit aquest cap de set-
mana per acollir la 37a edició del
Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona, Memorial Joaquim
Blume, un certamen que va reu-
nir 25 gimnastes internacionals
d’un alt nivell.

En l’àmbit purament espor-
tiu, els grans triomfadors de la
jornada van ser l’ucraïnès de 21
anys, Oleg Verniaiev, i la gim-
nasta hispano-romanesa Roxa-
na Popa. En el cas de Popa, de
només 17 anys, va ser la gran do-
minadora de la cita en imposar-
se en tres de les quatre proves del
torneig –a les categories de salt,
terra i asimètriques– i aconse-
guir el triomf a la classificació ge-
neral amb un total de 57.100
punts.

Vernialev, per la seva banda,
va revalidar el títol de l’any pas-
sat amb una puntuació de
90.400,  per davant del brasiler
Sergio Sasaki –88.250 punts– i
el bielorús Andrei Likhovis-
tkey –87.150 punts–. 

D’entre la resta de partici-
pants també va destacar la uz-
beka Oksana Txusovitina, de 39
anys, una atleta que ha participat

en sis edicions dels Jocs Olím-
pics, totes des de Barcelona 92. 

Xavier March, president de la
Federació Catalana de Gimnàs-
tica (FCG), va assegurar durant
la celebració de la prova que el
Memorial Joaquim Blume és
“la gran festa de la gimnàstica, el
màxim exponent de la FCG per
demostrar i ensenyar a casa nos-
tra la gimnàstica que tenim”. 

Més de 2.000 persones van assistir al Memorial. Foto: Ajuntament

Popa i Verniaiev triomfen 
al Memorial Joaquim Blume

Petanca | Més de 300 participants en el Ciutat de l’Aigua
Les instal·lacions del Mas Guinardó van acollir el passat dia 12 de novembre la 
segona Jornada de Petanca Ciutat de l’Aigua, que va comptar amb la participació
de 330 persones de 15 clubs. Aquesta activitat estava dirigida a persones amb 
discapacitat intel·lectual i va estar organitzada pel Taller Escola Sant Camil.
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La Fundació Barcelona Comerç
va celebrar el seu desè aniversa-
ri dimarts passat al World Trade
Center amb un sopar on es va re-
conèixer la tasca dels 18 dina-
mitzadors dels eixos comercials
que formen la fundació amb el

guardó especial de l’ens. Vicenç
Gasca, president de la fundació,
va expressar la seva “especial sa-
tisfacció personal” per haver lliu-
rat el Premi Fundació als dina-
mitzadors. L’alcade, Xavier Trias,
també present a la gala, va fer una
crida a la unitat del comerç bar-
celoní i va assegurar qualsevol
nova decisió sobre el sector “hau-
rà de comptar amb el suport dels
eixos”. 

Foto de família dels dinamitzadors guardonats. Foto: Fundació
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Primera Setmana Fantàstica
de Sanllehy Comerç

CAMPANYA4Els comerciants
de Sanllehy celebren durant
aquests dies la seva primera
Setmana Fantàstica, set dies
durant els quals els associats a
Sanllehy Comerç oferiran tot
tipus d’ofertes, promocions o
descomptes. 

Des de l’associació comercial
expliquen a Línia Horta que
aquesta iniciativa “és la millor

manera de fer una campanya
plegats, ja que cada comerç ofe-
rirà allò que millor s’adapti a la
seva activitat”. 

Des d’ahir, i fins al pròxim
diumenge, els botiguers de San-
llehy que tinguin el cartell pro-
mocional de la campanya als
seus aparadors faran descomp-
tes, celebraran sorteigs o treuran
nous productes. 

Cor d’Horta i l’Eix Maragall
s’uneixen per celebrar Nadal
FESTA4Les dates nadalenques
ja s’apropen i per tal de celebrar-
les degudament, els comerciants
de Cor d’Horta i els de l’Eix Ma-
ragall sumaran esforços per mi-
llorar els resultats de vendes
d’aquesta campanya i tenyir el
barri d’ambient nadalenc. Així,
aquest pròxim divendres, dia de
l’encesa oficial de l’enllumenat
nadalenc, les dues associacions

comercials engegaran una Fira
de Nadal al passeig Maragall, on
participaran 26 botiguers dels
dos eixos. 

“Volem que tingui una am-
bientació purament nadalenca,
amb la venda de productes de
Nadal, i que funcioni com un
avançament de la campanya”, ex-
plica  Raquel Júlvez, dinamitza-
dora de Cor d’Horta.

Comiat | Mobles Vallès posa fi a 50 anys d’història
L’establiment històric del Guinardó Mobles Vallès tancarà les seves portes el pròxim

pont de la Puríssima. Aquesta tradicional botiga de més de 50 anys d’història no
compta amb relleu generacional per seguir endavant amb la seva activitat. A més, 

els efectes de la crisi han provocat una baixada de vendes en els últims anys. 
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Un impuls a l’esport de base
» S’inaugura el nou pavelló de l’Escola Virolai, una llarga reivindicació de la comunitat educativa del centre
» L’ equipament es troba al Parc dels Tres Turons i està obert als veïns i veïnes, entitats i altres clubs locals

ESTRATÈGIA4D’acord amb l’ob-
jectiu de fer del districte el referent
de l’esport a la ciutat, la Taula d’Es-
ports d’Horta-Guinardó promou
des de fa uns mesos una cam-
panya, conjuntament amb l’A-
juntament, per promocionar la
seva pràctica a la zona com a hà-
bit de vida saludable per a tothom.
En aquest sentit, s’ha creat una pà-
gina web especial  amb tota la in-
formació dels equipaments i l’o-

ferta esportiva del districte i s’han
organitzat tota una sèrie d’activi-
tats com l’Esport en família, un
acte que es va dur a terme el pas-
sat 4 d’octubre amb la col·labora-
ció de diverses instal·lacions i en-
titats de la zona. 

Justament, un dels pilars d’a-
questa estratègia és la col·labora-
ció entre tots els agents públics i
privats del món de l’esport a Hor-
ta-Guinardó. 

La comunitat educativa de l’Escola Virolai demanava la construcció del pavelló des de feia molts anys. A les fotos, diversos moments de la inauguració de l’equipament. Foto: Ajuntament

La pluja, el fred o qualsevol altra
inclemència meteorològica no
tornarà a ser impediment per fer
esport a l’Escola Virolai del Car-
mel. S’han acabat els partits ajor-
nats i les festes de final de curs
cancel·lades per culpa de l’aigua. 

Des de fa pocs dies, el centre
educatiu compta amb un nou pa-
velló cobert, una vella reivindi-
cació de mestres, pares i mares de
l’escola hortenca. La inauguració
del nou pavelló d’Horta-Guinar-
dó, que va tenir lloc el passat 14
d’octubre, va comptar amb la vi-
sita de l’alcalde, Xavier Trias,
que va destacar “l’important pa-
per que juguen les escoles en el
foment i la promoció de l’esport
de base a la ciutat”. 

Des de l’escola s’ha valorat
molt positivament aquest nou
equipament, que compta amb

una superfície de 3.500 metres
quadrats, està adaptat perquè
s’hi puguin practicar diversos
esports i compta amb unes gra-
des elevades per a un afora-
ment de 200 espectadors. Per al-
tra banda, el pavelló s’ha cons-
truït de manera que l’impacte vi-

sual sigui el menor possible, ja
que està situat en un entorn na-
tural, al Parc dels Tres Turons, a
la part alta del Carmel.

UN EQUIPAMENT PER AL BARRI
Aquest nou equipament no no-
més l’utilitzen els escolars, sinó

que forma part de la xarxa de pa-
vellons del districte. Per tant, s’hi
faran activitats extraescolars i es
llogarà a entitats i clubs esportius
perquè hi facin entrenaments i
perquè hi disputin partits oficials
durant els caps de setmana. En
aquest sentit, alguns equips com
el femení del Barça de voleibol i
el Lima Horta de bàsquet ja han
començat a fer servir la flamant
pista esportiva. 

Per tal de donar a conèixer
l’equipament entre els veïns de
la zona, l’escola Virolai va orga-
nitzar fa pocs dies una jornada
de portes obertes, amb xerrades
i activitats diverses on van par-
ticipar personalitats del món
de l’esport català com el perio-
dista Pere Escobar o l’exentre-
nador del Barça d’handbol, Xes-
co Espar, entre altres. També es
van fer demostracions per part
dels diferents equips de l’esco-
la que participen enguany a les
competicions esportives escolars
d’àmbit barceloní. 

Un referent esportiu

El pavelló té 3.500
metres quadrats 

i un aforament per
a 200 persones

Redacció
HORTA-GUINARDÓ
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AGENDA MENSUAL
DIMECRES 3 DE DESEMBRE
18:00 Dia Internacional de les persones amb dis-

capacitat al Casal d’Entitats Mas Guinardó, amb
tot un seguit d’activitats musicals, de tallers
i de projeccions de films. Comptarà amb un
servei d’audiodescripció. 

DIVENDRES 21 NOVEMBRE
21:00 Taller Fem Salut. Deixem el tabac, una ac-

tivitat que ajudarà els participants a trencar
definitivament amb el tabac i altres mals hà-
bits, com l’alimentació inadequada i el se-
dentarisme. / Centre cívic Teixonera.

DILLUNS 1 DE DESEMBRE
19:30Tertúlia dialògica de cinema sobre la pel·lí-

cula argentina Relatos salvajes, del director
Damián Szifrón. Organitza aquesta activitat
l’entitat Dones d’Horta. / Centre cívic Matas
i Ramis. 

FINS AL 28 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Ambigüitat femenina. Exposició

que reinterpreta la plàstica corporal de la dona
des del terreny ocult de la sensualitat, on inter-
actuen el llenguatge paradoxal del cos i la seva
representació. A càrrec de Brigitte Travers. /
Centre cívic Casa Groga. 

FINS AL 28 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Exposició Feelingdance by my um-

brella de Mireia Rodríguez, un recull de fo-
tografies relacionades amb el món de la dan-
sa. Entrada gratuïta. / Centre cívic El Carmel.

DIVENDRES 22 NOVEMBRE
18:00 Tales from India: The lion and the lamb &

The funny king és una activitat en anglès so-
bre contes tradicionals de l’Índia. A càrrec de
Deepti Golani. / Biblioteca Can Mariner.

DISSABTE 22 DE NOVEMBRE
11:00Taller conduït per Marta Casals i Gemma

Rafecas adreçat a nadons de 0 a 3 anys, que
ofereix una primera aproximació al món so-
nor i musical des del despertar per a l’escol-
ta i la sensibilització. / Biblioteca Guinardó.

DIMECRES 10 DE DESEMBRE
19:00 Partit de waterpolo corresponent a la des-

ena jornada de Segona divisió de waterpo-
lo estatal. / CEM d’Horta.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Sessió de contes i música basada en la
col·lecció de llibres Els Cacaus d’en
Sam, uns ninots fets amb la tècnica
amigurumi que viuen tota mena d’em-
bolics. / Biblioteca El Carmel. 

Sac de rondalles
Els cacaus

Dc. 19 de novembre a les 18:00

Taller adreçat als pares i mares que vul-
guin conèixer com orientar les eleccions
dels seus fills, com acompanyar-los i
com donar-los suport durant aques-
ta etapa vital. A càrrec de Lídia Ramí-
rez. / Centre cívic Teixonera. 

Com educa la família 
als seus fills adolescents?
Ds. 22 de novembre a les 10:00

Celebració del desè aniversari de l’As-
sociació d’Alumnes de l’Institut Ferran
Tallada amb un berenar per als més pe-
tits, una rua del Mercat del Carmel al
Boca Nord i espectacles musicals. / Ca-
rrer Llobregós, Mercat del Carmel.

Aniversari Associació
alumnes Ferran Tallada
Dv. 21 de novembre a les 17:00

Partit de futbol corresponent a la
dotzena jornada del grup 1 de Primera
catalana. Els hortencs intentaran sor-
tir del pou de la classificació. / Camp
de Feliu Codina.

Partit de futbol
UA Horta-CE Tecnofútbol
Dg. 23 de novembre a les 12:00
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