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Les expectatives posades als pri-
mers dies de rebaixes no s’han
complert, almenys fins ara. Tot i
que les previsions eren que du-
rant la primera setmana s’asso-
lís el 60% de les vendes totals de
les rebaixes, sembla que la reali-
tat ha estat una altra. 

El secretari general de la Con-
federació de Comerç de Cata-
lunya, Miquel Àngel Fraile, ex-
plica a BTV que no s’estan fent
realitat les expectatives. En de-
claracions a aquesta televisió,
Fraile reconeix que “ens situarem
més aviat al 3% perquè encara te-
nim famílies amb una situació
complicada”, en referència als

pronòstics d’una pujada de les
vendes a les rebaixes d’entre el 3
i el 5% respecte al 2012.

La campanya d’enguany està
envoltada de polèmica degut a la
decisió d’algunes grans marques
d’avançar els descomptes dies
abans de l’endemà de Reis, data
en què solen començar. Aquests
establiments van saltar-se la nor-
mativa catalana, que estableix l’i-
nici de les rebaixes al dia 7, un de-
cret que està suspès pel Tribunal
Constitucional.

SENSACIÓ AGREDOLÇA
El volum de vendes de les rebai-
xes registrat fins ara –poc satis-
factori– contrasta amb l’opti-
misme que va deixar la cam-
panya de Nadal entre els co-
merciants, en la qual les vendes
van augmentar entre un 3 i un
5% respecte a l’any passat, segons

va informar la patronal Pimec en
un comunicat. El president d’a-
questa organització, Alejandro
Goñi, va reconèixer que “l’última
campanya nadalenca va ser tan
dolenta que era difícil anar a
pitjor” i va assegurar que els co-
merciants catalans són optimis-
tes de cara a aquest 2014. 

Malgrat els modestos resul-
tats comercials del 2013, l’acti-
vitat comercial es va animar du-
rant la tardor i va millorar durant
el Nadal. En declaracions al dia-
ri Ara, Emiliano Maroto, secre-
tari general adjunt de la Confe-
deració de Comerç de Catalunya,
també va fer balanç “molt posi-
tiu” de les vendes nadalenques,
sobretot durant la darrera set-
mana de festes. Una tendència
que s’esperava que continués
durant les rebaixes però que de
moment es fa esperar.

Setmana clau
» La Confederació de Comerç diu que no s’han complert les expectatives dels primers dies de rebaixes 

» Aquesta setmana acabarà de determinar els resultats de la campanya de descomptes d’enguany

F. Javier Rodríguez
LES CORTS

REDACCIÓ4Un cop superats
els primers dies de la campan-
ya de rebaixes, el petit comerç
barceloní en fa un primer ba-
lanç. “De moment s’estan man-
tenint com les de l’any passat”,
afirma a Línia Les CortsVicenç
Gasca, president de la Fundació
Barcelona Comerç. 

Tot i això, aquesta setmana
acabarà de determinar si les
rebaixes “estan anant millor o
pitjor que les passades”, asse-
gura Gasca. En aquesta línia es
mostra el president de l’Eix
Sants-Les Corts, Josep Escofet.
En declaracions a aquest periò-
dic, Escofet afirma que “el co-

mençament de les rebaixes ha
estat correcte, fins i tot un pèl su-
perior a l’any passat, però encara
no es pot dir res fins que no ha-
gin passat més dies”. 

Escofet assenyala que prop
del 30% de les botigues de l’eix
van obrir diumenge passat, un
dia “amb afluència de gent, però
una mica just pel que fa a les
vendes”. El president de l’eix vol
recordar, a més, que les rebaixes
“serveixen per treure estocs de
qualitat i no per fer una línia
nova de productes”, com fan al-
gunes grans marques. En aquest
sentit, afirma que “això és con-
fondre la gent”.

Massa d’hora per fer 
un balanç general

Les rebaixes d’enguany tindran descomptes de fins al 50 i el 70%. Foto: Arxiu
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@isonapassola: De cara al #9N, els que di-
uen que és impossible no haurien de mo-
lestar els que ho estan fent. Els Reis m’han
portat convicció i força. #futur

@jcanadellb: L’@AliciaSCamacho creu
que no sabíem que negarien el cens dels
ajuntaments del PP! Innocent! Sort que ja
hem avançat més pantalles que ells.

@RaholaOficial: Cada dia hi ha menys ex-
cuses per no entrar al Govern. ERC ha de fer
ja el pas. El temps s’escurça en un 2014 que
no corre, sinó que vola.

D’aquí a uns dies el PSOE (no sé
si també el PSC) ens enviarà la
senyora Susana Díaz, presidenta
de la Junta d’Andalusia, per ex-
plicar-nos la importància que té
Catalunya per a Espanya i Espa-
nya per a Catalunya, i nosaltres,
com uns beneits, sense assaben-
tar-nos de tot això. Si serem des-
agraïts, amb el seu discurs veu-
rem la llum! Una senyora que
a la seva presa de possessió com
a presidenta de la Junta va dir
que treballaria amb totes les se-
ves energies perquè Catalunya
segueixi sent Espanya!? Això és
part del seu programa de govern?

Innocent de mi, em pensava
que el programa hauria de ser
treballar per treure Andalusia de
la misèria, posar en clar el tema
de les “peonadas”, els fons de co-
operació, dels ERE i de tants i
tants problemes que tenen. L’es-
tratègia de portar una andalusa a
Catalunya és un símptoma més
que al PSC-PSOE han perdut el
sentit de la realitat. Fa 35 anys,
quan venien Felipe González i Al-
fonso Guerra, de descamisats
amb americana de pana i peda-
ços de cuir als colzes, la cosa que-
dava bé per parlar entre “paisa-
nos”. Però ara, la meitat dels
emigrants andalusos de l’època ja
són morts o gaudeixen de l’es-
tada a una residència. Ara vin-
dran a parlar als fills i nets d’a-
quests que, per sort, molts ja
estan integrats i no combregaran
amb les rodes de molí que els vol-
dran endossar amb discursos po-
pulistes, que ja n’estan vacunats
d’aquestes falòrnies.

Queda ben clar que amb aitals
amics no ens calen enemics. Mol-
tes gràcies, amics per sempre, per
la bona entesa. Una abraçada.

4Amics

Per Jordi Lleal Per Manel Fantassin

4Tic, tac, tic, tac...

Durant la meva etapa de juga-
dor de rugby, la d'entrenador i
la de direcció esportiva he
constatat que les persones que
practiquen esport en les mo-
dalitats amateurs o en les d'alt
rendiment esportiu tenen una
existència més saludable en
tots els aspectes. I els més
joves ho han de tenir clar des
de la infantesa per seguir te-
nint aquesta vida sana quan
arriben a la maduresa.

Els efectes de l'activitat fí-
sica, principalment en nens i
joves, però també en la resta
de persones (sobretot si estan
afectades de colesterol, tenen
la pressió arterial elevada i ín-
dexs alts o baixos de glucèmia,
les tres característiques del se-
dentarisme), són la millora de
la salut i la qualitat de vida en
general. Aquesta pràctica su-
posa no només la prevenció de
malalties i afectacions com les
esmentades sinó que, en una
accepció més àmplia, esdevé
un factor primordial de la qua-
litat de vida.

L'estreta relació entre la
pràctica adequada i sistemà-
tica de l'activitat física i la salut
física i social es constitueix en
una de les funcions rellevants
de l'educació física. També mi-
llora l'equilibri personal, les re-
lacions que s'estableixen amb
el grup, l'alliberament de ten-
sions a través de l'activitat i el
combat al sedentarisme.

És important tenir una vida

sana i per això és imprescindi-
ble practicar exercici de forma
continuada i portar una ali-
mentació sana i equilibrada,
menjar variat i barrejar de
forma adequada els elements
que la componen i, així, man-
tenir un pes ideal. Cal evitar
l'excés de greixos, oli que no
sigui vegetal (preferentment el
d'oliva verge), sucre i sodi. No
podem oblidar que dormir les
hores necessàries és indispen-
sable per descansar i poder re-
cuperar les energies gastades
durant el dia.

L'exercici físic, doncs, pro-
porciona una vida més llarga i
amb més qualitat; prevé ma-
lalties del cor disminuint la
possibilitat de patir un infart;
tonifica els músculs i n'incre-
menta la força; millora el fun-
cionament de les articulacions;
prevé l'obesitat; fa sentir qui el
practica un excel·lent humor;
ajuda a deixar el consum ex-
cessiu d'alcohol o drogues; fa
que augmentin l'energia del
cos i la resistència a la fatiga;
ajuda a combatre l'ansietat, la
depressió i l'estrès i a tolerar
millor les temperatures exter-
nes i el dolor; en els nens i
joves millora rendiment esco-
lar; proporciona diversió i pro-
veeix una manera senzilla de
compartir activitats amb amics
i familiars contribuint a millo-
rar aspectes socials; crema ca-
lories i augmenta la capacitat
d'agafar el son.

Per David Deosdad

4L'exercici físic 

Com qui no vol la cosa, no no-
més hem encetat l’any del
tricentenari de l’ocupació es-
panyola, i no només som dins
d’un any transcendental per
al nostre alliberament, sinó
que, a més, gairebé sense
adonar-nos-en ja han passat
uns quants dies: som pocs
dies més a prop del 9 de no-
vembre.

Tenim molta feina fins lla-
vors: hi haurà gerra bruta so-
terrada; farem una ingent tas-
ca diplomàtica; haurem de
fer una titànica tasca pedagò-
gica als guetos d’immigració
espanyola; estarem pendents
del referèndum escocès; llui-
tarem i resistirem la immoral
ofensiva capitalista contra el
poble treballador i ho farem
de la manera patriòtica que ha
caracteritzat històricament
les lluites socials catalanes;
haurem de resoldre patriòti-
cament la convocatòria d’e-
leccions al Parlament Euro-
peu; haurem de demostrar
altre cop la capacitat de mo-
bilització dels catalans el prò-
xim 11 de setembre; haurem
de saber capitalitzar en favor

de la consciència indepen-
dentista totes les negatives
espanyoles al referèndum (es-
pecialment si aconseguim bo-
nes fotos de la policia retirant
les urnes el dia de la Consul-
ta); i hem de pressionar els
nostres polítics per tal que, un
cop impossibilitada la votació,
no caiguin en la temptació de
voler escalfar butaques gaire
més temps.

Si el dia 9 de novembre no
hi ha pogut haver votació hi
ha d’haver, aquella mateixa
nit, en el millor dels cassos,
una declaració d’indepen-
dència i, en el pitjor, la con-
vocatòria immediata d’elec-
cions plebiscitàries amb la
voluntat explícita de declarar
la independència.

El temps ha passat lent,
per a escarment de patriotes.
Tres-cents anys d’opressió
que han fagocitat genera-
cions de catalans. Des de l'1
de gener el temps corre des-
bocat. Ens toca a tots ser als
nostres llocs, disciplinats,
efectius i conscients que tres-
cents anys ens miren i ens de-
manaran comptes.

#Ajornat#SíSí #AnyHistòric
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@junqueras: Antoni Gaudí: "Sense la in-
dependència, no hi ha possibilitats de
crear a Catalunya una política justa, hon-
esta i regenerada".

@perearagones:  Només en viatges, el Min-
isteri d'Afers Exteriors gasta el doble de din-
ers que la Generalitat en "ambaixades".
#cosesdelBOE

@montserrat_tura:  Que les preocupa-
cions no ens impedeixin sentir la felicitat de
viure intensament cada instant d'aquest any
especial que estrenem.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Per Alfons Pérez

4Indignats energètics

Recentment, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia –
CNMC- va decidir que no procedia
validar l'última subhasta elèctrica per
concurrència de circumstàncies atípi-
ques i, per tant, va invalidar la pujada
de l'11.5% de la factura elèctrica que
s’havia anunciat. Esperant que s’acla-
reixin els detalls d’aquestes “circum-
stàncies atípiques”, els indignats ener-
gètics diem que ja n’hi ha prou.

Fa justament pocs dies, el Grup Po-
pular va rebutjar la presa en conside-
ració de la proposició de llei de mesu-
res per prevenir la pobresa energètica
adduint, entre altres arguments, que
precisament l’entrada de les renovables
i les seves primes havien empobrit in-
directament la població de l’Estat es-
panyol.

Aquest joc de despropòsits i de fal-
ses acusacions deixen en evidència la
coneguda omnipotència de l’oligopoli
elèctric on 5 companyies, però princi-
palment Endesa, Gas Natural Fenosa i
Iberdrola, controlen la producció, dis-
tribució i comercialització elèctrica;
emparats per una classe política que es
passeja pels seus consells d’adminis-
tració i que dóna l’esquena a les ne-
cessitats punyents de la ciutadania.

Posem l’accent en un dels proble-
mes del sector elèctric: Espanya perd
gas. Diem que perd gas no només per
la seva situació econòmica i de poster-
gacions sistemàtiques de la data de la
recuperació i sortida de la crisi. Espa-
nya perd gas perquè des de la libera-
lització del mercat elèctric l’any 1997 i
la construcció desaforada de centrals de
cicle combinat, necessita cremar gas.

Tres conseqüències: 1) Les centrals de
cicle combinat reben un pagament per
capacitat que les assegura una retribu-
ció encara que no entrin en servei (l’any

2012 el consum de gas per producció
elèctrica va disminuir en un 23%). La re-
tribució la paguem a la factura.

2) El gas s’importa majoritària-
ment d’Algèria (42.4% del total d’im-
portacions l’any 2012). Sonatrach, em-
presa estatal que domina les relacions
gasistes a Algèria, va aconseguir l’any
2010 una revisió retroactiva dels con-
tractes de venda de gas a la Cort d’Ar-
bitratge de Paris, obligant Gas Natural
Fenosa a pagar la xifra de 1.500 milions
d'euros. La transnacional catalana as-
segurà que 450 milions d'euros sorti-
rien dels seus beneficis. No cal explicar
on es va repercutir la resta.

3) El projecte d’emmagatzematge
geològic de gas Castor liderat per l’ACS
de Florentino Pérez, que va fer tremo-
lar les terres del Sènia, conté unes
clàusules abusives en el seu contracte
on se sentencia que en el cas de sus-
pensió o finalització de la concessió, les
instal·lacions passarien a ser titularitat
de l’Estat i aquest hauria d’indemnitzar
l’operador pel seu valor net. El projec-
te Castor va tenir un cost de 1.700 mi-
lions d’euros. Altra vegada, traspàs de
deute privat a l’esfera pública i d’aquí,
a tots i totes nosaltres.

Per això diem que ja n’hi ha prou. La
nostra indignació va més enllà de la pu-
jada o no de la factura de la llum. La
protecció dels interessos corporatius en-
ergètics davant de les necessitats de la
població ens indigna profundament.
Hem de recuperar la sobirania ener-
gètica: una combinació de democràcia,
control dels mitjans de producció, sos-
tenibilitat ambiental, decreixement del
consum i arrelament al territori; con-
frontant l’actual model depenent d’e-
nergies fòssils i dominat per l’oligopo-
li energètic que ens empobreix i me-
nysté el nostre dret a decidir.

El tancament anunciat de comerços
com la botiga Joguines Monforte de
Barcelona ha despertat cert interès i
molta esquinçada de vestidures per
part de la premsa i del ciutadà d’in-
fanteria. Però tots sabem que no pas-
sarà res, encara que tots intuïm perquè
passen aquestes situacions vergony-
ants.

L’actualització de lloguers permesa
per la llei farà inviables tot un teixit de
botigues i botiguetes de tota la vida. Ne-
gocis coetanis al General Prim; mos-
tradors on s’hi van repenjar Gaudí, Pi-
casso o Rossinyol; aparadors que van
fer les delícies de les Mariones Rebull,
emmarcades en pedres que han sofert
el bombardeig del General Espartero,
que han vist la Revolució Gloriosa del
68 –la del XIX, la de debò, no l’estafa
del maig francès– i que han plorat la
setmana tràgica. Direu que ara és fàcil
i que les meves llàgrimes són com les
de Boabdil, i tindreu raó, som uns ca-
gamandúrries que ens mereixem
aquests càstigs a la dignitat, l’honor i la
memòria col·lectiva. Perquè tot això es
veia venir, i ningú no ha fet res.

Ara descobrim que als països civi-

litzats, a les ciutats amb les que prete-
nem competir, com Paris, l’adminis-
tració evita la desaparició dels seus se-
nyals d’identitat comercial a cop de llei,
exempcions, excepcions, subvenció, i -
si cal- prohibicions. La ciutat de la llum
protegeix de la seva desaparició vora
cent vint-i-cinc botigues històriques que
configuren la seva personalitat. 

El tancament de Joguines Monforte
és la constatació de la nostra mandra
per defensar allò que ja es veu que per-
drem. La premonitòria foto d’un futur
mediocre i sense alternatives, similar
als estats del centre dels EUA, on no-
més es pot treballar a Wal-Mart o a Fe-
dEx perquè tota la resta ha desapare-
gut per la desídia dels ciutadans enfront
de la promesa d’una modernitat men-
tidera que el que fa és retornar-nos a
un món que creiem inexistent. Un
món controlat per quatre sapastres
sense rostre, uns oligarques que no te-
nen res a envejar als qui remenaven les
cireres abans de la revolució francesa.
Potser seria hora que diguéssim que ja
n’hi ha prou, no? I encara hi ha qui ens
demana per què volem la indepen-
dència? Curiós!

4De Joguines Monforte 
Per Carles Savalls
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El Parlament aprovarà a finals de
gener o principis de febrer l’am-
pliació de vuit a deu els dies fes-
tius en què els comerços podran
obrir cada any. Aquesta reco-
manació, que va fer el Consell de
Garanties Estatutàries a finals
d’any, s’ajusta a l’exigència mar-
cada per un Reial Decret del go-
vern de l’Estat que indica que els
festius amb possibilitat d’ober-
tura comercial no poden ser in-
feriors a 10 durant un any. Per
aquest motiu, CiU i ERC pre-
sentaran aquesta esmena que
inclouran en la proposició de
llei d’horaris comercials. 

La tria d’aquests dos nous
dies d’obertura quedaran en
mans dels ajuntaments. “Està
bé que hi hagi més festius oberts,
però que es col·loquin en aquelles

dates que ho requereixin”, expli-
ca a Línia Les CortsVicenç Gas-
ca, president de la Fundació Bar-
celona Comerç. Gasca creu que
aquests dos nous dies haurien de
fer-se coincidir amb aquells que
tinguin una major afluència tu-
rística o de congressos a la ciutat.

Ara per ara, la llei catalana de
comerç es troba en suspens per
part del Tribunal Constitucional,

que considera que trepitja com-
petències a l’Estat en aquesta
matèria. Amb la nova llei d’ho-
raris comercials, el Govern bus-
ca redreçar aquesta situació i
dotar Catalunya d’una llei que
respecti el model de comerç ca-
talà i actuar contra la normativa
liberalitzadora de Madrid. La
futura llei d’horaris comercials es
troba en fase d’aprovació. 

Els ajuntaments escolliran els dos nous festius d’obertura. Foto: Mercats BCN

Els comerciants podran obrir
fins a 10 festius durant l’any

» CiU i ERC inclouran aquesta esmena en la proposició de llei d’horaris
» Fins ara només era possible obrir durant vuit festius anualment

La pista de gel de les Corts
tanca amb bones sensacions
TRADICIÓ4La pista de gel del
Pedralbes Centre va tancar el
passat diumenge dia 12 amb
bones sensacions per part dels
organitzadors. 

Tot i que encara no hi ha da-
des exactes, la tradicional pista
de les Corts va tornar a reunir un
bon grapat de veïns. Des de la di-
recció del Pedralbes Centre ex-
pliquen a Línia les Corts que
aquesta superfície comercial
“funciona amb clientela molt fi-
delitzada”, aspecte que provoca
que la pista “s’hagi convertit en
un clàssic al barri”. 

Aquesta pista va ser la pri-
mera que es va col·locar a l’aire

lliure a Barcelona, l’any 1999, i
des d’aleshores s’instal·la inin-
terrompudament cada Nadal.
Enguany, però, es va ajornar la
clausura de la pista una setma-
na, per tal de fer-la coincidir amb
l’inici de les rebaixes i el primer
cap de setmana de les mateixes. 

Davant l’èxit que van suposar
l’any passat, els organitzadors
van tornar a posar a disposició
dels patinadors els pingüins pa-
tinadors, uns estris que ajuden
els més petits a patinar, i les fran-
ges horàries low cost, unes ho-
res on la tarifa per patinar era in-
ferior, i que van tenir lloc al
matí i a mitja tarda.

OCI4La pista de gel de plaça
Catalunya va tancar el passat di-
marts 7 de gener amb un nou
èxit de participació. Des de la
Fundació Barcelona Comerç es
calcula que al voltant d’1 milió de
persones han visitat les instal·la-
cions de BarGelona des del pas-
sat divendres 22 de novembre,
dia de l’obertura. 

D’aquesta xifra, uns 90.000
hi han anat a patinar i gairebé
200.000 els han acompanyat a
la zona especialment habilitada.

Aquestes xifres són fruit de les
primeres estimacions, i cal su-
mar les més de 700.000 perso-
nes que han visitat aquesta tem-
porada la pista, tot i que no hi
hagin entrat a patinar. 

La Fundació també ha volgut
destacar la participació dels ei-
xos comercials de tota la ciutat
en aquesta iniciativa. Els orga-
nitzadors, que no tenien previ-
sions tan optimistes en un prin-
cipi, destaquen els dos passeigs
que es van col·locar a banda i

banda de la pista, i que perme-
tien creuar la plaça Catalunya
des de la banda de mar a la de
muntanya, i de la banda de Be-
sòs a la del Llobregat, permetent
un flux important de persones al
voltant de les instal·lacions lú-
diques. 

Durant aquesta campanya
nadalenca, BarGelona ha gene-
rat feina per a 80 persones, que
van ser les encarregades del co-
rrecte funcionament i manteni-
ment de la pista de gel. 

Redacció
LES CORTS

La pista de gel es col·loca des de l’any 1999. Foto: Pedralbes Centre

Èxit rotund de BarGelona

BarGelona registra 80.000 patinadors durant aquesta temporada. Foto: Arxiu

Ordenança | Terrasses als comerços de degustació
Des de l’1 de gener ja està en vigor la nova ordenança de terrasses de Barcelona, 
que regula la seva implantació en l’espai públic. Aquesta modificació, que va ser 

aprovada durant la sessió plenària del dia 20 de desembre, permetrà tenir terrassa als 
comerços d’alimentació amb degustació, com ara forns de pa o botigues de delicatessen. 



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
9 | 15 gener 2014 línialescorts.cat



15 gener 2014

Les Corts
| 10

línialescorts.cat

Portar els turistes més enllà del
centre, de la Sagrada Família, del
Park Güell i del Camp Nou.
Aquest és el repte que s’ha mar-
cat l’Ajuntament de la ciutat de
la mà de Turisme de Barcelona
a través dels Plans de Turisme de
Districte, amb el de Les Corts
com un dels més avançats.

El pla cortsenc, conjunta-
ment amb els altres nou, ha de
permetre descentralitzar el tu-
risme de ciutat i donar a conèi-
xer a tot tipus de visitants, es-
trangers i locals, una llarga llis-
ta de curiositats que actualment
passen desapercebudes. I és que,
amb la col·laboració de les enti-
tats veïnals, s'ha elaborat un full
de ruta que ha de permetre
atraure nous visitants i descen-
tralitzar l'activitat turística.

En el cas de les Corts, el Pla
de Turisme treballarà per di-
versificar els tradicionals pols
d’atracció, com el Camp Nou o
l’àrea verda de Collserola, i im-
pulsar altres atractius turístics
com el barri vell de les Corts, l'es-
glésia de Sant Ramon, l'arqui-
tectura contemporània de la
Diagonal i el Palau de Pedralbes,
amb una visió transversal i in-

tegradora que tindrà en compte
la cultura, el patrimoni arqui-
tectònic i el comerç i la gastro-
nomia dels barris.

El Pla de Turisme començarà
a implementar-se al llarg d’a-
quest any amb l'elaboració de di-
ferents productes de comunicació,
com un nou mapa turístic a nivell
de ciutat, destinats a diversificar
els atractius turístics locals.

El Parc de Can Rigal, un dels atractius que es vol potenciar. Foto: Canaan

Les Corts lidera el repte
de portar turistes als barris

» L’Ajuntament posa en marxa els Plans de Turisme de Districte
» El full de ruta cortsenc és un dels més avançats de la ciutat

EXPOSICIÓ4Conscienciar la
població sobre la problemàtica
que genera l'explotació inde-
guda de recursos naturals com
l'aigua és un dels objectius de
la mostra Aigua, el dret a una
vida digna, una exposició que
presenta el Roca Barcelona Ga-
llery i la Fundació We Are Wa-
ter i que es podrà veure a l'em-
blemàtica seu del Roca Barce-
lona fins al pròxim 19 d'abril.

Un dels atractius de la mos-
tra és el seu format amè, visual

i didàctic. Amb tot, l'exposició
no renuncia a complir objectius
clau com sensibilitzar el con-
junt de la població sobre la
falta d'aigua en el món alhora
que vol mostrar que el de l'ai-
gua és un recurs i un dret al
qual, encara avui, molt pocs hi
tenen accés, majoritàriament al
món desenvolupat.

L'exposició de la Fundació
We Are Water es vertebra a
partir d'una escenografia sor-
prenent, amb una ampolla d'ai-

gua com a fil conductor i on el
públic coneixerà diferents as-
pectes de la problemàtica de
l'aigua. La mostra presenta
igualment dades d'interès sobre
el consum d'aquest recurs, les
dificultats més importants que
afecten la població mundial i les
iniciatives de la Fundació We
Are Water en la seva lluita per
a una nova cultura de l'aigua.

L'entrada a l'exposició és
lliure i el servei d'àudio guies
també és gratuït.

Redacció
LES CORTS

Per una nova cultura de l’aigua

El preu del transport públic
augmenta, la crispació també
SOCIETAT4Les protestes per
l’augment del transport públic
no s’aturen. Després que el pas-
sat dijous la plaça de Sant Jau-
me s’omplís de ciutadans en
protesta pel darrer increment de
tarifes, abans d’ahir el presi-
dent de l’associació Promoció del
Transport Públic (PTP) va enviar
una carta al conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Sant Vila, on
l’adverteix que la pròxima pro-
testa està prevista per a aquest
mateix dimecres dia 15.

Riol argumenta que, “en con-
tra d’allò que s’ha dit des de les
administracions públiques, les
pujades de tarifes aprovades
per al 2014 estan perjudicant de

forma molt directa els usuaris
més quotidians del transport
públic de la regió metropolita-
na”, ja que “més d’un 80% uti-
litzen la T-10 i la T-50/30”.

TORNA LA T-11
Paral·lelament, la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes
de Barcelona (FAVB) ha rellan-
çat la iniciativa de la T-11, que
consisteix en cedir una T-10 es-
gotada a un altre viatger perquè
aquest aprofiti el temps sobrant
de l’últim trajecte. Segons els or-
ganitzadors, aquesta targeta fic-
tícia podria generar més de
15.000 viatges gratuïts cada dia
a l’àrea metropolitana.

Imatge de la campanya T-11 de la FAVB. Foto: t11targeta.blogspot.com

Política | Les primàries del PSC, el 29 de març
El Consell de Federació de Barcelona del PSC ha aprovat, amb només dues 

abstencions, el calendari de les eleccions primàries per escollir el candidat a l’alcaldia
de la ciutat. La votació tindrà lloc el 29 de març i, en cas de ser necessària una segona
volta, aquesta seria el 5 d’abril. Carles Martí va anunciar ahir que no s’hi presentarà. 
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Amb el 
suport de

EIX COMERCIAL SANTS-LES CORTS
www.eixsantslescorts.com

Aprofita les rebaixes a l’Eix Sants-Les Corts

Segueix-nos a la web de l’Eix
www.eixsantslescorts.com

Comença l’any i donem el tret de sortida a
les rebaixes. No cal anar a grans superfícies
per trobar les millors opcions i treure el
màxim partit als nostres diners. 

Les botigues i els comerços del nostre
barri ofereixen la millor qualitat, el millor
tracte i un assortiment d’articles immillo-
rable perquè tothom pugui treure el
màxim partit als seus diners. 

Enguany, us volem oferir uns consells
perquè aquesta temporada de rebaixes us
sigui profitosa i perquè conegueu els vos-
tres drets a l’hora de fer les vostres compres.
Què són les rebaixes?
S'entén per rebaixa una reducció en els
preus que els béns o serveis hagin tingut
amb anterioritat i en cap cas no implicarà
una reducció de la qualitat d’aquests. 

La reducció en els preus que els béns o
serveis hagin tingut amb anterioritat s’ha
d’indicar de manera clara i s’ha d’informar
del preu normal o habitual del bé o servei
i del preu rebaixat. També és correcte indi-
car el percentatge de reducció de preus en
cada bé o servei i es poden agrupar lots de
béns o serveis que es puguin considerar
com una unitat.

S’entén per preu habitual o normal el que
s’hagi aplicat al mateix establiment almenys
durant un mes dins dels sis mesos anteriors a l’i-
nici de la rebaixa, oferta o promoció.

Els béns o serveis rebaixats han de tenir les
mateixes garanties que abans de les rebaixes.

No es poden vendre com a rebaixats els
productes deteriorats, els de baixa qualitat o els
adquirits expressament per a aquesta finalitat.

Cal diferenciar entre les vendes de re-
baixes i altres tipus de vendes a preus infe-
riors als habituals com ara les vendes en
liquidació i les vendes de saldos. A l’esta-
bliment, els productes rebaixats han d’estar
diferenciats de la resta. 
Els vostres drets, els drets de tots

Si l’establiment admet les targetes de
crèdit com a forma de pagament habitual,
també ha d’admetre aquest sistema en re-
baixes.

Llegiu detingudament les etiquetes, les
instruccions d’ús i les característiques del
producte.

Pregunteu al comerciant per la possibi-
litat de canviar el producte i les condicions
en què es pot fer aquest canvi.

L’establiment no té l’obligació de can-

viar un producte que està en perfecte
estat, a menys que ho anunciï.

Demaneu i conserveu totes les factures
o els tiquets de compra, ja que són la vos-
tra garantia i els podeu necessitar en cas de
reclamació.

La publicitat és vinculant i podeu exi-
gir-ne el compliment, per tant, guardeu la
publicitat del producte juntament amb les
seves característiques, les instruccions, els
catàlegs comercials... 

Quan compreu un producte, si teniu
alguna incidència, reclameu a l'empresa
que us l'ha venut i que té fins a un mes per
contestar.
I, per últim, els establiments comercials
disposen de fulls oficials de queixa, recla-
mació o denúncia a la vostra disposició.

2014, l’any de la il·lusió
Som conscients dels moments difícils que hem passat dintre de la intricada selva
de l’economia global, però creiem que hem tocat fons i les coses, encara que molt
lentament, aniran a millor.

2014 potser no serà l’any de la recuperació, però si volem, entre tots farem que
sigui quan comenci la milloria de la nostra economia i de la nostra vida quoti-
diana. 

És important que ens ho creguem i que comencem a posar il·lusió per tirar en-
davant. Il·lusió, aquesta seria, segurament, la paraula màgica, l’actitud que no
hauríem de perdre mai, com en aquestes festes de Nadal que acabem de celebrar,
quan els nens veuen el Pare Noel o els Reis Mags i obren els ulls i canvien la

cara perquè pensen que els seus somnis s’han fet realitat en rebre els regals que han demanat.
Necessitem carregar la bateria de la il·lusió per la feina ben feta, per deixar un món millor pels que

vindran darrere. Ningú ens regalarà res i també és veritat que les notícies que deixen anar els mitjans
de comunicació no ajuden gaire, però estem en el millor dels mons perquè no ens falti mai aquesta ca-
pacitat de creure en un futur diferent, especial, superior.

Què podem fer nosaltres, els comerciants, per contribuir a la millora del present i la construcció d’a-
quest futur millor? Doncs seguir treballant com fins ara, mantenint la il·lusió per millorar en les nostres
feines i per servir millor els nostres clients. 

Seguirem fent que els nostres carrers estiguin enllumenats per festes, exigint-nos més en àrees de for-
mació i preparació professional, promocionant activitats per a petits i grans, muntant les mostres de co-
merç al carrer per fer-nos conèixer millor pels veïns... en definitiva, fent tot el que estigui a les nostres
mans per ser part, ni que sigui petita com un bri d’herba, de la solució.

Josep Escofet és el president de l’Eix comercial Sants-Les Corts.

I els Reis passaren pels
nostres carrers

Gairebé ja no ens en recordem del
Nadal, però tant l’Eix Sants Les
Corts com les diverses associacions
de veïns dels nostres barris hem
treballat de valent per traslladar la
il·lusió de les festes  

Una de les accions, com és tra-
dició, és la recollida de les cartes
que la mainada escriuen a SS.MM.
els Reis Mags d’Orient. Com podeu
comprovar a la primera fotografia,
enguany el rei Melcior ha comptat
amb unes ajudants ben rialleres.
Aprofitem per felicitar a la floristeria

M&M del carrer Joan Güell, guan-
yadora d’una nova edició del con-
curs d’il·luminació nadalenca de
Sants, organitzat per l’Associació de
Veïns del Carrer Joan Güell i Roda-
lies. En el jurat hi intervenen repre-
sentants de l’Institut Català de
l’Energia, del Districte de Sants-
Montjuïc, del Secretariat d’Entitats
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta,
Sants 3 Ràdio, EL3.CAT i, per des-
comptat, de la mateixa associació
de veïns.
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Malgrat la crisi financera i que la morositat està per
sobre del 10% al nostre país, Juan Navarro, assessor
financer i fiscal d’ASLE, afirma que “és possible ob-
tenir un crèdit en l'actualitat”, i ofereixen una reu-
nió informativa particular a les seves oficines, a plaça
del Centre, 12 o a Passeig de Gràcia, 34.

“No es tracta d’un sí desmesurat i sense cri-
teri -ens aclareix- sinó una afirmació a la viabilitat
del que es pretén finançar i a la capacitat de re-
torn”. Coherència i compromís d’acompliment entre
ASLE i la persona finançada amb uns interessos rao-
nables. 

“Des d’ASLE -explica- realitzem un estudi previ
sense cost. Si l’operació és viable, preparem l’ex-
pedient i el presentem a l’entitat financera”.
Aquesta gestió prèvia és molt important avui en dia,
quan els bancs i altres entitats financeres rebutgen

qualsevol anomalia, com un petit ASNEF o RAI. 
“El secret és treballar professionalment l’ope-

ració, analitzar-la, resoldre les incidències -ex-
posa l’assessor financer i fiscal d’ASLE- i valorar
adequadament les variables com titulars, garan-
ties, pla de viabilitat i capacitat de retorn. També
és convenient conèixer adequadament les pos-
sibilitats financeres i d’avals que ofereixen les lí-
nies ICO i ICF -amplia Navarro- perquè al llarg de
l’any van obrint línies que injecten liquiditat al
mercat financer”. Si es complementen correcta-
ment aquestes línies amb les entitats de crèdit, es
pot obtenir finançament bancari. 

ASLE també ofereix assessoria laboral i consul-
toria empresarial, defensa i assessoria jurídica, entre
d’altres. Trobareu tota la informació sobre l’empresa
a www.aasle.com.

Si “Bodega Montferry” els hi sona, és normal. A
Barcelona encara en queden algunes i aquesta, a Vio-
lant d’Hongria, 105, porta gairebé 50 anys al barri.
Però no estem parlant d’una franquícia sinó d’una his-
tòria d’emprenedoria catalana.

A meitat del segle XX, un tarragoní de l’Alt Camp
va obrir diverses bodegues a Barcelona amb el ma-
teix nom i un objectiu doble: donar feina a la gent del
poble i vendre els vins de la seva terra.

Mig segle després, una carambola del destí i una con-
versa sobre el futur i els canvis de rumb van unir al bode-
guer i a Marc Miñarro, que en dos mesos entrava de ple al
món de l’hostaleria, aquest cop al capdavant del negoci.

“Hem conservat antics clients, que es barregen
amb gent nova, del barri” diu el Marc, perquè hi ha

veïns de Sants i de Les Corts que els estan descobrint
ara. I també arriba clientela de tota Barcelona gràcies
a la comunicació que fan a xarxes socials. 

Tradició (la decoració no ha canviat gairebé res)
sumat a una excel·lent cuina pròpia “amb receptes
de tota la vida”, aclareix el propietari, pocs vins però
escollits i una oferta divertida. No hi ha tapes de dis-
seny; hi trobareu el cap-i-pota de sempre, les man-
donguilles, unes croquetes celestials o el fricandó
de l’àvia. 

Els aconsellem que un dia, de dimarts a divendres,
es deixin caure a la Montferry i demanin l’entrepà del
dia: de sardineta amb pebrot del piquillo, de pit de
pollastre arrebossat amb ou dur i tomàquet... I en cap
de setmana, també.

Marc Miñarro, propietari de Bodega Montferry

“Hem conservat antics clients, que es 
barregen amb gent nova del barri”

Marc Miñarro, un geòleg al capdavant d’una bodega amb història.

Juan Navarro, assessor financer i fiscal d’ASLE

“És possible obtenir un crèdit en l’actualitat”

EL NOSTRE COMERÇ DE PROXIMITAT

Sergio López (esquerra) i Juan Navarro, a les oficines d’ASLE.

Assessorament comptable, fiscal, 
laboral i jurídic.
Assessorament financer ICO-ICF. 
Obtenció préstecs personals.
Divorcis. Herències.

Primera consulta gratuïta sobre qualsevol dels serveis que oferim. 
Tres mesos gratuïts per la contractació de qualsevol quota 

de servei (mínim un any de durada).

Plaça del Centre, 12  - Telèfon 93 490 68 84
info@aasle.com - www.aasle.com

Mercantil.
Accidents de trànsit.

Gestions a trànsit.
Canvis de nom de vehicles.

Renovació targes de transports.

Bodega

Oberta el 1965 i encara amb rock'n'roll per molta estona.

Ens trobaràs a
Facebook.com/BodegaMontferry
Twitter: @BodegaMontferry

Instagram.com/bodegamontferry

Horaris: Dimarts a divendres, 8 h a 15:30h i de 19 h a 21:30 h
Dissabte, de 9 h a 17 h - Diumenge, d’11:30 h a 15:30 h.

c/ Violant d’Hongria, 105
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Les Corts recull vots per la
independència amb l’ANC

AGENDA NACIONAL4L’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) ha
dut a terme, aquest cap de set-
mana, la campanya Signa un vot
per la independència, en la qual
ha desplegat, per tot el país, pa-
rades per recollir firmes a favor
del procés sobiranista.

Dissabte es van muntar 700
parades a tot Catalunya i diu-
menge 400, en les quals van par-
ticipar més de 3.000 apoderats
per l’ANC que voluntàriament
van animar els ciutadans a su-
mar-se a la iniciativa. A la ciutat
i al districte també es van mun-
tat diverses parades a les quals
s’hi van acostar molts veïns du-
rant el cap de setmana.

Tot i que fins a la setmana
que ve no se sabran les xifres
exactes del nombre de vots re-
collits, l’ANC ha avançat que la
campanya ha “superat totes les
expectatives”, ja que, segons in-
forma en un comunicat, “diver-
ses assemblees territorials han
hagut de reposar el material en
quedar-se sense butlletes”.

La campanya insta el Parla-
ment de Catalunya a executar la
consulta i, en cas que no sigui
possible, declarar unilateral-
ment la independència. Els pri-
mers vots ja es van començar a
comptabilitzar el mes de juny,
però aquesta ha estat la prime-
ra recollida massiva.

Les obres de millora de l’accés 14
del Camp Nou estan a punt d’a-
cabar-se. Un cop enllestida la
primera fase, i ja inaugurada la
nova seu social, està previst que
a finals d’aquest mes concloguin
definitivament. Tot i això, no es-
taran operatives fins al pròxim
15 de febrer.

El nou accés al Camp Nou
millorarà la connexió de l’esta-
di amb el barri de les Corts i ofe-
rirà un nou espai públic per a
tots els veïns.

L’accés 14 es convertirà en el
nou accés principal a l’estadi del
F.C.Barcelona. Albergarà les no-
ves taquilles, que passaran de 12
a 16, i oferirà als visitants l’accés
a una plaça de 1.250 metres
quadrats i als diferents serveis
que ofereix el club. L’accés tin-
drà una amplada de 22 metres
i separarà l’entrada de vehicles
i la de vianants per millorar les
condicions de seguretat vial a la
zona.

Des de l’accés 14, situat al ca-
rrer Arístides Maillol, també hi
sortirà una passarel·la elevada
que connectarà la seu social,

inaugurada aquest estiu, amb el
Bulevard de Palau Blaugrana, on
hi ha també la recentment in-
augurada botiga de productes
del F.C.Barcelona.

El nou accés també elimina
barreres arquitectòniques i fa-
cilita a les persones amb mobi-
litat reduïda el seu accés a les

instal·lacions del Camp Nou.
L’objectiu és que totes les nove-
tats ajudin a fer dels voltants de
l’estadi un espai més del barri
que sigui accessible tots els dies
de l’any.

El cost total de les obres ha
estat d’1,5 milions d’euros i han
durat 6 mesos.

L’antic i el nou accés 14 al Camp Nou. Fotos: Google Maps i F.C.Barcelona

El Camp Nou s’obre al barri 
amb un nou accés principal

Redacció
LES CORTS
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L’atur i les condicions de treball
continuen sent la principal pre-
ocupació dels barcelonins. Així
ho reflecteix la segona onada del
baròmetre municipal de 2013.
La desocupació és el principal
problema per al 31,3% dels ciu-
tadans, tot i que un 45% dels en-
questats creu que la seva eco-
nomia familiar millorarà du-
rant aquest any, una mostra
que l’optimisme està arrelant
entre els barcelonins.

Pel que fa a la gestió muni-
cipal, 7 de cada 10 barcelonins
l’aproven, un 6,4% més que a
l’inici del mandat actual.

CiU TORNARIA A GUANYAR
El Baròmetre també recull la in-
tenció de vot dels enquestats
davant d'unes hipotètiques elec-
cions. CiU tornaria a guanyar,
obtenint un 13,7% dels sufragis,
seguida d'Esquerra, que passa-
ria a ser segona força amb el
7,5%, i molt a prop Iniciativa
Verds amb el 6,9. Tot seguit, el
PSC perdria vots fins a quedar-
se amb el 5,1% i entraria la
CUP amb el 3,3%. Per últim,

Ciutadans i PP recollirien l'1,9
i l'1,6% dels sufragis respecti-
vament. Tot i això, un 54% dels
enquestats encara no tenen de-
cidit a qui votarien si ara hi ha-
guessin unes eleccions.

Pel que fa als líders munici-
pals, l'alcalde Xavier Trias se-
gueix sent el més ben valorat, i
l'únic que aprova, amb un 5,1.
De la resta, Jordi Martí obtin-
dria un 4,3, Alberto Fernández

Díaz un 2,9, i Ricard Gomà i
Jordi Portabella empatarien
amb un 4 i mig cadascú.

Finalment, i com a dada cu-
riosa, un 55,9% dels barcelonins
afirmen desconèixer que a Bar-
celona s’està celebrant el Tri-
centenari. A més, entre els que
sí que ho saben, tres de cada
quatre desconeixen els actes
que hi ha programats amb mo-
tiu d’aquesta commemoració.

Una sessió d’orientació a una oficina de treball. Foto: Generalitat

L’atur continua sent la principal
preocupació dels barcelonins
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La Síndica demana a Trias un
pla urgent per als ‘sense sostre’
POBRESA4La síndica de greu-
ges de Barcelona, Maria As-
sumpció Vilà, veu “molt ur-
gent” que l’Ajuntament posi en
marxa un pla específic d’actua-
ció, amb un pressupost con-
cret, per combatre l’important
nombre de persones sense llar
i l’exclusió residencial a la capital
catalana. 

Segons dades del Servei d’In-
serció Social (SIS) de l’Ajunta-
ment, el passat març hi havia a
la ciutat 2.933 persones sense
llar, un 45% més que l’any
2008, a l’inici de la crisi. Del to-
tal, 870 ciutadans dormien al
carrer, 595 vivien en assenta-

ments i 1.468 estaven allotjats
en recursos residencials de la
Xarxa d’Atenció a les Persones
Sense Llar (XAPSLL).

Segons Vilà, la prevenció de
l’exclusió social s’ha de basar en
proporcionar primer un lloc on
viure dignament i després apro-
fundir en la intervenció social i
laboral.

Tot i que la síndica valora
positivament que des del 2008
també han augmentat un 28%
les places per allotjar aquestes
persones ofertes per l’Ajunta-
ment, encara ho considera in-
suficient per atendre totes les
persones necessitades.

El nombre de ‘sense sostre’ es dispara. Foto: Arxiu
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El compte enrere per a la ins-
tal·lació d’un nou col·lector al ca-
rrer del Prat d’en Rull i la seva
posterior reurbanització ha arri-
bat al final. Avui comencen els
treballs que convertiran la via en
plataforma única, amb la vore-
ra i la calçada al mateix nivell.

Aquesta actuació està moti-
vada per la manca d'una xarxa de
clavegueram d'aigües brutes pú-
blica i d'embornals de recollida
d'aigües pluvials en el tram de
carrer comprès entre Taquígraf
Garriga i la Travessera de les
Corts. Tanmateix, s'aprofitaran

aquestes obres per renovar el pa-
viment de voreres i calçada, ac-
tualment força envellides. 

Els treballs inclouen l'exe-
cució d'una nova xarxa de cla-
vegueram, amb un nou col·lec-
tor circular i embornals per a la
recollida d'aigües pluvials, així
com la renovació del paviment
de panot de les voreres. Pel que
fa a la senyalització, es reposa-
rà l’existent prèvia a les obres,
adaptant-la a la nova geometria
i funcionalitat del nou carrer de
plataforma única.

En el cas de la senyalització
horitzontal, es repintaran els
passos de vianants situats als
extrems del tram del carrer del
Prat d'en Rull, abans dels en-
creuaments amb els carrers de

Taquígraf Garriga i Travessera de
les Corts, i es repintarà la marca
viària de prohibit l'aparcament a
la vorera costat Llobregat. Res-
pecte a la senyalització vertical es
reposaran els senyals actuals,
podent-se plantejar el reaprofi-
tament dels senyals existents si
aquests es troben en bon estat. 

Per últim, també tindrà lloc
la col·locació del mobiliari urbà,
com ara papereres als passos de
vianants i, aprofitant la xarxa i
canalització de l'enllumenat, es
planteja i dissenya igualment
una xarxa de fibra òptica com a
aportació a la creació de l'ano-
menada smart city.

Les obres comencen avui
dia 15 de gener i s’allargaran fins
al pròxim 31 de març.

Avui comencen els treballs
d’urbanització del Prat d’en Rull
» Les obres estan motivades per la instal·lació d’un nou col·lector

» S’aprofitarà l’actuació per convertir el carrer en plataforma única

El carrer de Miret i Sans
millora la il·luminació viària

URBANISME4Durant el mes de
desembre ha tingut lloc la reno-
vació de l'enllumenat públic del
carrer Miret i Sants, al barri de
Pedralbes, en el tram comprès
entre l'avinguda Pearson i el ca-
rrer Panamà. L'obra desenvolu-
pa un nou episodi del Pla d'Il·lu-
minació de Barcelona 2013-
2015, que té com a objectius
principals prioritzar la visibilitat
dels vianants incrementant els
nivells lumínics i millorar l'efi-
ciència energètica a través de la
intel·ligència funcional.

Aquesta actuació se suma a la
ja duta a terme en el tram del ba-
rri de les Corts del carrer Galileu
entre Europa i Can Bruixa. En els
pròxims mesos es duran a terme
accions similars en més d'una
vintena de carrers de tot el dis-
tricte, incorporats en aquest Pla
d'il·luminació que estarà total-
ment desenvolupat a finals de
l’any que ve.

El Pla va ser aprovat per l'A-
juntament de Barcelona el pas-
sat mes de desembre a iniciati-
va del Sector d'Hàbitat Urbà.
Amb el que s'hi proposa, les re-
modelacions que es duen a ter-
me en els diferents carrers es-
collits fan una millor distribució

de la llum per tal que els vianants
n'obtinguin més profit.

Amb la tecnologia LED de
llum blanca s'aconsegueix una
regularitat en la traçabilitat de la
llum més homogènia, que evita
la sensació de taques de llum,
mentre que els sistemes smart
light de control i de regulació
dels llums en funció de l'hora del
dia i del pas de persones garan-
teix la màxima eficiència ener-
gètica i una millor optimització
dels recursos. 

El Consell de Benestar Social
premia la revista Esclat

COMUNICACIÓ4El Jurat dels
premis del Consell Municipal de
Benestar Social va reconèixer
amb la seva Menció Especial la
revista Esclat pel monogràfic Se-
xoafectivitat i discapacitat: un bi-
nomi possible, realitzat per Glò-
ria Saiz, Jordi González Barrufet,
Clàudia Zapata, David Casals i
Gemma Comas, professionals i
col·laboradors de la revista.

Aquest treball pretén trencar
tabús i convida les famílies i
professionals de persones amb
discapacitat a encarar amb nor-
malitat la sexualitat. El Jurat dels
premis va valorar el tractament

d'un tema sovint poc reflectit als
mitjans i que ajuda a trencar els
tabús que encara existeixen en
aquest àmbit.

Els guardons del Consell Mu-
nicipal de Benestar Social, lliu-
rats el mes de desembre passat
al Saló de Cent de l'Ajuntament
de Barcelona, tenen com a ob-
jectiu fomentar un tractament
comunicatiu respectuós i crític
de les temàtiques socials, alho-
ra que premia la feina informa-
tiva i divulgativa dels profes-
sionals que contribueixen a sen-
sibilitzar sobre la realitat social
de la ciutat de Barcelona.

Redacció
LES CORTS

Les inscripcions als centres
cívics ja estan obertes

OCI4El període d’inscripcions
als tallers dels centres cívics de les
Corts d’aquests primers mesos de
l’any ja està obert. 

En el cas del Centre Cívic de
Can Deu (Plaça de la Concòrdia,
13), del Centre Cívic Joan Oliver
“Pere Quart” (Comandant Bení-
tez, 6) i del Centre Cívic Riera
Blanca (Riera Blanca 1-3) les ins-
cripcions es poden efectuar des
del passat 16 de desembre, men-
tre que en el cas del Centre Cívic
de les Corts (Dolors Masferrer i
Bosch, 33-35) les inscripcions
també estan obertes.

Els centres cívics posen a dis-

posició dels cortsencs diversos ta-
llers humanístics, tecnològics,
artístics, musicals, infantils, d’i-
diomes, de balls i danses, de sa-
lut i benestar, de cuina i relacio-
nats amb el medi ambient. Una
àmplia oferta que es completa, en
alguns casos, amb diverses acti-
vitats culturals, com ara exposi-
cions, conferències, sortides cul-
turals, recitals i concerts, a més
d’altres propostes.

En la majoria dels casos, els
centres ofereixen diverses pro-
postes de matí i de tarda, adap-
tant-se d’aquesta manera al
temps lliure dels seus usuaris.

Carrer Enric Prat d’en Rull. Foto: Google Maps

Cultura | Nova sessió de Diàlegs de Pedralbes
Aquest dijous 16 de gener, a dos quarts de vuit de la tarda, se celebra una nova
sessió dels Diàlegs de Pedralbes amb el títol Desencantament i reencantament

del món. El protagonitzaran Francesc-Xavier Marín, doctor en Filosofia i 
professor de la URL, i Carles Salazar, catedràtic d'antropologia de la UdL. 
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La 66a edició del Torneig In-
ternacional d’Hoquei de Reis
del Reial Club Polo va anar a pa-
rar a les vitrines del CD Man-
quehue, un equip de la colònia
alemanya de Santiago de Xile
que participava per primera ve-
gada en aquesta tradicional
competició. 

El torneig de Reis va llançar
el tret de sortida el passat dia 3
de gener i, fins al dia 6, les ins-
tal·lacions del Polo van acollir els
millors equips d’hoquei de tot
Europa i del món a les categories
sènior i juvenil. 

Els xilens es van acabar im-
posant a la darrera jornada de
competició, després d’aconse-
guir una contundent victòria
per 6 gols a 1 davant el Pedral-
bes. Aquest resultat obligava el

Polo a derrotar per dos gols o
més la Selecció Europea, que en-
guany va comptar amb un reforç
de luxe com és Pol Amat. 

Els homes de Garcia Cuenca
van avançar-se en el marcador
en tres ocasions, però en unes al-
tres tres els integrants del com-
binat europeu van aconseguir
empatar. El 3 a 3 definitiu, que
gairebé sentenciava el campio-

nat, va ser obra d’Amat. Amb
aquest empat, el Manquehue
va proclamar-se campió amb
set punts, davant els cinc del
Reial Club Polo i els quatre de la
Selecció Europea. 

Pel que fa a la categoria fe-
menina, el RC Polo va endur-se
la victòria després de vèncer la
selecció catalana sub 23 a la fi-
nal a partit únic.

El Torneig de Reis se celebra des de 1949 ininterrompudament. Foto: RC Polo

El Manquehue guanya 
el Torneig d’Hoquei de Reis

» El conjunt xilè aconsegueix el títol en la seva primera participació
» El Reial Club Polo, organitzador del campionat, queda segon 

Barcelona acollirà la final de
la Champions de waterpolo

WATERPOLO4Barcelona es con-
vertirà durant el 2014 i el 2015 en
la seu de la Final Six LEN Cham-
pions League, la competició final
de la Lliga europea de waterpo-
lo masculí.

En l'acte de presentació i sig-
natura del conveni, celebrat a fi-
nals de desembre i que va vincu-
lar aquest esdeveniment a la ca-
pital catalana, hi van assistir la ti-
nenta d’alcalde de Qualitat de
Vida, Igualtat i Esports, Maite
Fandos, el director de la Ligue
Européene de Natation (LEN),
Marco Birri, i el president de la

Reial Federació Espanyola de
Natació, Fernando Carpena, en-
tre altres personalitats d’aquest
esport aquàtic. 

Durant l’acte, Maite Fandos
va manifestar la seva satisfacció
per acollir novament un esdeve-
niment internacional, després
de l’èxit d’organització dels Mun-
dials de Natació, celebrats l’estiu
passat. “Barcelona és indiscuti-
blement una capital de l’esport, la
segona del món”, va afirmar en
referència al rànquing de ciutats
esportives, on la ciutat figura
com a segona a nivell mundial.

Quatre curses deixen 145.000
euros per a les entitats socials
SOLIDARITAT4Els barcelonins
van demostrar durant el 2013 la
seva solidaritat mitjançant la
pràctica esportiva. Els diners
recaptats a través de les inscrip-
cions a les curses de la Mercè, la
Mitja Marató, la Marató i la
Cursa dels Nassos van ascendir
a un total de 145.000 euros. En
aquest sentit, va ser la Cursa de
la Mercè la que més diners va re-
captar, 87.413 euros en total.

La tinenta d’alcalde de Qua-
litat de Vida, Igualtat i Esports,

Maite Fandos, valora molt posi-
tivament aquesta dada, i anima
a fer ressò d’aquest fet, ja que “és
important que els ciutadans i les
ciutadanes que participen en
aquestes proves sàpiguen que la
seva participació ajuda a millo-
rar la vida d’altres persones”. 

L’obtenció dels ingressos es
realitza mitjançant les inscrip-
cions i a través de la campanya
de reciclatge de xips d’un sol ús.
En aquest segon cas, cada xip re-
tornat representa 0,80 cèntims. 

Últims dies per inscriure’s
al BCN Sports Film

CONCURS4La cinquena edició
del festival de cinema BCN
Sports Film ja escalfa motors.
De fet, el pròxim 28 de febrer és
la data límit per a l’admissió de
les pel·lícules que vulguin formar
part de la selecció oficial del
certamen. 

El BCN Sports Film, que tin-
drà lloc del 7 al 10 de maig, se ce-
lebra des de fa cinc anys amb
l’objectiu d’apropar el món au-
diovisual sobre l’esport i els seus

valors al gran públic, a la vega-
da que pretén oferir un espai de
diàleg i intercanvi entre els pro-
fessionals del sector. Aquest
concurs està organitzat per la
Fundació Barcelona Olímpica i
Nikita Events, i compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament i el
Comitè Olímpic Espanyol. 

Les pel·lícules, ja siguin curt-
metratges o llargmetratges, han
de tractar sobre temàtiques o
disciplines esportives.
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Moment d’un partit de waterpolo durant els Mundials. Foto: BCN2013

Atletisme | Arriba una nova edició del Cros de les Corts, el degà de la ciutat
El parc de la Maternitat acollirà aquest pròxim diumenge 19 de gener el Cros de les Corts, que enguany arriba

a la seva onzena edició. Aquest esdeveniment esportiu, que està organitzat pel Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona, és el cros degà de la ciutat, i el seu circuit és un dels més exigents pels constants desnivells. 

Tanmateix, aquesta prova està dissenyada per acollir els diversos nivells de participació de nens i nenes.  
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DIMARTS 4 DE FEBRER
19:00 Grans compositors i cinema. En el cicle del

Cinefòrum del Centre cívic Riera Blanca, el prò-
xim dimarts 4 de febrer tindrà lloc la sego-
na sessió amb Impromptu, la història d’amor
entre la novel·lista George Sand i el tímid com-
positor Frédèric Chopin.

DIMECRES 15 DE GENER
19:00 Conèixer les Corts. En el cicle de xerrades

sobre el districte i la seva història, ara és el
torn de la Maternitat i els seus espais em-
blemàtics. Col·loqui a càrrec d’Elsa Plaza. / Bi-
blioteca Can Rosés.

FINS AL 31 DE GENER
10:00-20:00 Congo, perill de riqueses. Exposi-

ció gratuïta sobre el Congo i la problemàti-
ca que es deriva de la riquesa mineral que
amaguen les entranyes d’aquest país del cen-
tre del continent africà. / Centre cívic Riera
Blanca.

FINS AL 28 DE GENER
Matí-Tarda Intimitatés una mostra a càrrec d’An-

na Grimal d’obres realitzades amb la tècni-
ca de la il·lustració. L’entrada és gratuïta. / Cen-
tre cívic Can Déu.

DIJOUS 16 DE GENER
18:00 Contes d’arreu del món. Joan Boher ofe-

reix la possibilitat de descobrir els contes de
diferents pobles del món als nens i nenes ma-
jors de 4 anys. Activitat gratuïta. / Bibliote-
ca Miquel Llongueras.

DIMARTS 21 DE GENER
17:30 Contes d’hivern i pastissets calents. Acti-

vitat infantil a càrrec d’Elisabeth Ulibarri
adreçada als infants majors de 3 anys, on s’ex-
plicaran contes típics d’aquesta freda etapa
de l’any. / Biblioteca Francesc Boix.

DIVENDRES 17 DE GENER
Matí-Tarda A partir del divendres dia 17, i fins

al diumenge 19, el Polo acollirà el Concurs de
Salt estatal. / Reial Club Polo de Barcelona.

AGENDA MENSUAL

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Dalt de la muntanya hi viu la mare Ca-
bra amb les seves set cabretes. La Ca-
bra està sempre molt i molt cansada,
els seus cadells són massa entremaliats.
Tots tenen una actitud d’allò més
empipant. Així que decideix donar-los
una bona lliçó per tal que reflexionin
una mica. / Centre cívic les Corts.

Les set cabretes i el llop
Dg. 2 de febrer a les 12:00

La Biblioteca Can Rosés ofereix la pro-
jecció de la pel·lícula Gala, de Sílvia
Munt, una controvertida peça de l’any
2003 sobre Gala Dalí, la dona del genial
Salvador Dalí.

Partit del Joventut les Corts

El Joventut les Corts rep a casa el
Bàsquet Almeda en un partit corres-
ponent a la quinzena jornada de Copa
Catalunya femenina, amb l’objectiu de
marcar distàncies amb el segon clas-
sificat, el CB Cerdanyola. / Pavelló
Illa Diagonal.

Els canvis ambientals són la suma de
molts processos. Aquest curs pretén do-
nar les pautes per conèixer i interpre-
tar els canvis en el territori. Es veuran
les relacions que existeixen entre el cli-
ma i l’organització territorial i quines
són les virtuts i inconvenients de les
condicions ambientals. / Can Déu.

Clima, societat i territori
Del 14 de gener fins al 18 de març

Dm. de 20:00 a 21:00

Dg. 19 de gener a les 19:30

Gala, de Sílvia Munt

Dv. 24 de gener a les 18:00

E F E M È R I D E
16 de gener del 2003
El 16 de gener de l’any 2003 el transbordador espacial Columbia
s’enlairava per darrer cop de Cap Canaveral. En tornar a la Terra
16 dies més tard es desintegraria degut a una petita avaria al 
fuselatge. Hi van morir els seus set tripulants.
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