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Catalunya és la Comunitat Autò-
noma que més turistes estrangers
rep. Així ho ratifiquen les dades
del balanç turístic de l’any 2013.
I és que un de cada quatre visi-
tants estrangers que arriben a
Espanya tria Catalunya com a
destí de vacances.

Enguany, 15,59 milions de
turistes han passat per terres ca-
talanes, un vuit per cent més que
l’any anterior i la millor xifra d’a-
rribades internacionals mai re-
gistrada, segons el baròmetre de
l’Organització Mundial del Tu-
risme (OMT).

El conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, valora positi-
vament les dades i remarca que el

turisme estranger ha crescut “per-
què s’ha incrementat el màrque-
ting destinat a buscar turistes
amb més poder adquisitiu”. En
conseqüència, la despesa dels vi-
sitants ha augmentat a un ritme
major que el del nombre d’arri-
bades i supera els 14.000 milions
d’euros, un 14,2 per cent més
que l’any 2012. 

En declaracions a Línia Nou
Barris, el director de l’Agència
 Catalana de Turisme, Xavier
 Espasa, assegura que s’ha elabo-
rat un pla de màrqueting per als
anys 2013-2015, on els objectius
són “augmentar en un 15 per
cent els ingressos turístics, la
desestacionalització, la despesa
turística i el poder de marca”. Per
aconseguir-ho, Espasa afirma
que “s’ha de passar de la promo-
ció turística offline a la online,
aconseguir fidelitzar els visitants,

orientar-se més cap a la dema-
nada que cap a l’oferta i construir
una plataforma online on els vi-
sitants puguin compartir les se-
ves experiències”.

AVANTATGE O INCONVENIENT?
Tot i que a Catalunya el sector de
la indústria té molt de pes, el tu-
risme comença a agafar força i ja
suposa el 12 per cent del PIB.

Per a Xavier Espasa, el crei-
xement del sector turístic a Cata-
lunya té avantatges i inconve-
nients. “L’augment del turisme ge-
nera riquesa i llocs de treball i, a
més, tenim una molt bona ofer-
ta complementària per a tot tipus
de visitants, però no tot són be-
neficis”, explica. “Per això s’ha de
vigilar que sigui un turisme sos-
tenible, que aporti valor i que no
ens costi diners. En definitiva, vo-
lem turisme de qualitat”, conclou. 

L’aposta pel turisme
» Barcelona desplega els Plans de Turisme de Districte per potenciar “tots els secrets de la ciutat”
» Xavier Espasa assegura que s’ha iniciat un pla de màrqueting per aconseguir turisme de qualitat

CIUTAT4L’Ajuntament ha posat
en marxa els Plans de Turisme
de Districte com a eina de des-
concentració territorial de l’ac-
tivitat turística a Barcelona, per
tal d’ordenar i obtenir una millor
distribució dels seus efectes en
el conjunt del territori i afavorir-
ne una millor gestió. Es tracta
d’un nou mapa turístic de la
capital catalana que posa en va-
lor la identitat de cada barri i dis-
tricte i en destaca tots els seus
atractius, de manera que els tu-
ristes descobreixin els “secrets
més ben guardats de la ciutat”.

Tal com ja va avançar Línia
Nou Barris en l’última edició, el

principal repte del Districte és
donar a conèixer els punts d’in-
terès turístic que, actualment,
passen desapercebuts per a la
majoria de visitants de la ciutat.

Per fer-ho, Nou Barris comp-
ta a diversos reclams, la majoria
d’ells recursos naturals, com
són la Serra de Collserola i els
seus miradors. Les vistes sobre
la ciutat des del districte són pri-
vilegiades, com també ho són les
que es poden observar des del
castell de Torre Baró, un altre
dels atractius. 

Potenciar els elements pa-
trimonials i històrics de tots els
barris és un altre dels objectius.

Desconcentració territorial
de l’activitat turística

Durant el 2013, un total de 15,59 milions de turistes han passat per terres catalanes. Foto: Arxiu

Pamela Martínez
NOU BARRIS
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"Hem volgut unir-nos per lluitar
contar l'abandonament escolar
i anar tots a una pels més de
15.000 infants de Nou Barris".
Així resumeix la regidora del
Districte, Irma Rognoni, el pla
d'actuació prioritària en l'àmbit
educatiu que el Districte i el
Consorci d’Educació de Barce-
lona han elaborat per lluitar
contra l’abandonament escolar
prematur.

Aquest document, que pre-
veu més d'un centenar d'ac-
cions a implementar fins al
2015, persegueix cinc objectius:
millorar la qualitat dels plans i
programes dels ensenyaments
obligatoris i postobligatoris del
Districte; ajustar la seva oferta
a les necessitats d'escolarització
de Nou Barris; coordinar l'ofer-
ta educativa complementària
amb les entitats en xarxa; po-

tenciar el paper de les AMPA i
impulsar òrgans de participació.

Per fer-ho possible, el pla re-
cull diverses accions prioritàries,
com ara continuar apostant per
la reducció de l'absentisme es-
colar, que a Nou Barris ha pas-

sat del 2,36% el curs 2008-
2009 a l'1,19% el curs 2011-
2012. El pla, així mateix, posa el
seu èmfasi en les accions de su-
port als plans d'atenció a la di-
versitat i preveu la consolidació
de l'oferta de tallers per als
alumnes que requereixen una
atenció específica.

"L'Ajuntament vol posar com
a punta de llança les polítiques
educatives", assegura el regi-
dor d'Educació i Universitats,
Gerard Ardanuy, que afegeix
que "el Districte de Nou Barris
sempre ha estat pioner en ma-
tèria d'educació".

D'altra banda, el document
també impulsa les auditories
pedagògiques per a la millora
dels centres de primària que
tinguin més d'un 30% d'alumnat
en el nivell baix dels resultats de
les proves de 6è en català, cas-
tellà i matemàtiques; la incor-
poració de totes les etapes edu-
catives al projecte de continuï-
tat pedagògica dels centres de
Trinitat Nova; i el projecte d'as-
sessorament per a la coordina-
ció entre primària i secundària
dels centres de la zona nord, en-
tre d'altres projectes específics.

A més, també s’aposta per un
model plurilingüe a primària,
ESO, FP i batxillerat. En aquest
sentit, els Plans d'Impuls a la
Lectura seran importants.

Contra l’abandonament escolar
» El Districte i el Consorci d’Educació elaboren un pla d’actuació prioritària en l’àmbit educatiu

» Fins al 2015 s’implementaran més d’un centenar d’accions per reduir el fracàs escolar

Redacció
NOU BARRIS

FORMACIÓ4Entre les accions
prioritàries del pla d’actuació
contra l’abandonament esco-
lar prematur destaca l'afavori-
ment de processos de transició
dels joves que finalitzen l'ESO.
Així, per exemple, es durà a ter-
me un pla específic al districte
per reduir l'abandonament es-
colar prematur i reconduir cap
a programes formatius (espe-

cialment cicles formatius de
grau mitjà) els joves de 16 a 18
anys que han deixat el sistema
educatiu. Per altra banda, tam-
bé es treballarà en la imple-
mentació de la FP dual. 

"La lluita contra el fracàs es-
colar ha donat bons resultats
però ha de continuar", destaca
Rognoni, la regidora d’un Dis-
tricte pioner en educació.

Reconduir els que abandonen

L’absentisme 
escolar a Nou Baris
ha passat del 2,36%
l’any 2008 a l’1,19%

el curs 2011-2012

La lluita contra el fracàs escolar ha donat bons resultats a Nou Barris. Foto: Arxiu

Un pla pioner | Sumant esforços per l’educació
El pla d’actuació contra l’abandonament escolar prematur preveu una llarga llista d’accions, 

entre les quals també destaca el suport a l'educació artística a través del projecte MUSE, 
l'ampliació del projecte Camins Escolars, la potenciació dels programes esportius Convivim 

esportivament i Esports en marxa i l'aposta per la continuïtat del projecte Patis Escolars Oberts.
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@Ferrancm: Que el 2014 ens manifestem
per l’escola en català demostra que a la
Transició alguna cosa es va fer fatal, no?
#Somescola.

@AdaColau: Los criminales del PP votarán
otra vez contra la reforma hipotecaria y las
medidas antidesahucios, con arrogancia y
chulería. Otra vez.

@Catinformació: El cardenal Lluís Martínez
Sistach al #maticatradio: “la reforma de la
llei de l’avortament que prepara el govern
espanyol es queda curta”.

Es defineixen oxímoron aquells
conceptes de significat contra-
dictori o incoherent entre ells
mateixos, per exemple: aigua
seca, mort vivent, llum fosca, cla-
morós silenci o foc gelat. Doncs
bé, la coordinadora de societats
cíviques Convivència Cívica Ca-
talana presidida pel filòsof (?)
 senyor Francisco Caja és una
mostra tangible de com amb un
títol es pot desvirtuar el seu ver-
tader significat fent tot el con-
trari. Anem a pams. 

Convivència: Viure plegats
en harmonia. No fan res per
mantenir la convivència, se su-
posa entre els catalans de parla
catalana i els de parla castellana,
a més s’oblida (i no és casualitat)
dels ciutadans que tenen altres
idiomes materns i fan tot el pos-
sible per dividir els ciutadans
 catalans per raó de la llengua
que parlin. 

Cívica: Zel dels ciutadans en
l’ordre polític pels interessos i
les institucions del país. Els in-
teressos del nostre país els im-
porten ben poc i no fan altra
cosa que convocar alguns ciuta-
dans per les conveniències par-
ticulars de la seva pròpia pro-
posta i sempre a la contra, com
per exemple, afirmant que no hi
ha saldo negatiu a les balances
fiscals entre Catalunya i Espa-
nya, negant-se a presentar els
números d’on surten els càlculs. 

Catalana: Perquè resideixen
aquí i prou però en la resta, en
tots els seus capteniments i
 accions, la seva postura és to-
talment castellana, o sigui, ne-
gació de l’existència de la nació
catalana. Tot plegat, CCC és
com un triple salt mortal en cai-
guda lliure.

4Oxímoron
Per Jordi Lleal

L’estructura política espanyola
sembla que no pot tenir atura-
dor pel que fa a la persecució a
ultrança de la llengua catalana
arreu. Sembla que ho tinguin
escrit al seu ADN: Són mono-
lingües forever. A part de tot
l’entramat muntat a les illes Ba-
lears i Pitiüses, a la Franja de
ponent, i al País Valencià, en
què l’actuació de govern porta a
negar la unitat lingüística i ar-
raconar al màxim l’ús públic
del català, la setmana passada
l’atac va tocar de nou la im-
mersió lingüística a les escoles
que depenen de la Generalitat
de Catalunya. Ha estat un atac
frontal i amb total desvergo-
nyiment.

Primerament, les cinc fa-
mílies que van impugnar la im-
mersió lingüística no són inno-
cents, no són unes famílies
preocupades per l’educació
dels seus fills i de les seves filles,
estan preocupades en com per-
judicar la llengua i la cultura
catalanes, la pròpia de la terra
que els ha acollit o on han vis-
cut sempre. Tenen un rerefons

ideològic molt evident al dar-
rere. No hi ha cap possibilitat
de diàleg ni de negociació amb
algú que porta al tribunal el sis-
tema educatiu per motiu ideo-
lògic, per motiu d’imposar la
cultura que ells consideren su-
perior per dret de conquesta.
Sembla que no pugui ser possi-
ble que hi hagi gent que pugui
anar contra la llengua del país
on viu. Sembla que no pugui
ser possible que l’objectiu de
cinc famílies sigui carregar-se
la normalització de la llengua
de la terra.

Els mestres i les mestres
han aconseguit durant les dar-
reres un petit/gran miracle:
apropar el català a milers d’a-
lumnes que hi haurien estat
aliens la resta de la seva vida.
Han aconseguit que en molts
indrets del país la llengua de
comunicació entre un alumne
pakistanès i un de romanès si-
gui la pròpia del poble on viu, la
catalana. Cinc famílies carrega-
des de ressentiment cultural i
lingüístic no poden tirar en or-
ris una feina d’aquest nivell.

#JoDecideixo#EnCatalà

Vivim en un món de moltes in-
certeses, en una època en la
qual la incertesa ha esdevingut
el càncer nostre de cada dia.
Ara bé, existeix una certesa
molt clara: no sortirem mai de
l’anomenada crisi estructural si
no es posa fi a l’economia espe-
culativa. 

I això, a hores d’ara, és com-
pletament impossible ja que
qui ho comanda tot a l’ombra,
la plutocràcia radical, ha esde-
vingut boja i pretén reforçar, en
els pròxims anys, el seu poder
absolut mitjançant aquesta –
destructiva– economia especu-
lativa.

No hi ha cap dubte: el món
del segle XXI és molt més infe-
liç, injust i violent que no pas el
del segle XX. Malauradament,
la política social ha mort i ha
estat substituïda per una ideo-
logia críptica que s’ho vol carre-
gar tot. 

La ideologia de la plutocràcia

radical, dels consells d’adminis-
tració de les grans corporacions
impersonals i metafísiques, ens
condueix cap al precipici. De
fet, el problema gros, el pessi-
misme convertit en realitat
mortificadora, és que no hi ha
cap alternativa clara a la ideo-
logia de la plutocràcia radical.
Avui en dia tot està fragmentat
i desactivat. 

No existeix voluntat ni ca-
pacitat de canviar les coses, ni
de ser racionals. Tot gira al vol-
tant de les arbitrarietats de la
plutocràcia. 

Un altre element al servei
de la plutocràcia radical, que ho
està fent tot malbé, és la globa-
lització salvatge i descontro-
lada. Cal tenir molt present que
la plutocràcia tercermundista
és molt pitjor que la plutocràcia
occidental. Avui en dia els rics
xinesos i indis són els màxims
responsables de l’anorreament
de la classe mitjana europea. 

Per Josep Maria Loste

4Les injustícies del segle XX 4El català, llengua enemiga
Per Emigdi Subirats

#SíQueEsPot
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La situació de crisi es viu amb es-
pecial gravetat a Nou Barris. Així
ho confirmen les dades fetes pú-
bliques per la síndica de greuges
de Barcelona, Maria Assumpció
Vilà. I és que els veïns del distric-
te són els que el 2013 s’han adre-
çat més a Vilà, amb 356 reclama-
cions, el 20,3% del total de quei-
xes rebudes (una de cada cinc).

Tot i això, la defensora desta-
ca, en un comunicat, que la gran
majoria de queixes no són contra
el Districte, sinó de temàtiques so-
cials (308 de les 356) com a con-
seqüència de la crisi, i afecten, per
tant, a diferents òrgans i consor-
cis municipals, com Habitatge i
Serveis Socials. 

De fet, un 30% del total de les
queixes rebudes per la síndica
l’any 2013 són per presumptes vul-

neracions de drets socials. Vilà va
supervisar l’any passat 531 recla-
macions de temàtica social, la
gran majoria d’Habitatge (342) i
Serveis Socials (102). En el primer
cas s’han multiplicat per tres i en
el segon han augmentat un 62%.

Segons la síndica, el 2013 ha
estat un any dolent a nivell social,
amb desnonaments, reducció de

prestacions socials de les dife-
rents administracions i “desespe-
rança” entre els barcelonins.

Per tot plegat, Vilà adverteix
que el Consorci de l’Habitatge cal
que aporti el 2014 un nombre su-
ficient d’habitatges per fer front a
tota la demanda de pisos d’emer-
gència per causa de necessitat
acreditada i de desnonament.

Els veïns de Nou Barris són els que més s’han queixat a la síndica. Foto: Arxiu

Una de cada cinc reclamacions 
a la síndica és de Nou Barris

» Els veïns de la zona són els que més s’han adreçat a la defensora
» Vilà assegura, però, que la majoria de queixes no són contra el Districte

Enderroquen l’últim edifici
desocupat amb aluminosi

TRINITAT NOVA4L’Ajuntament
està duent a terme l’enderroca-
ment de l’últim edifici desocupat
afectat per aluminosi al barri de
la Trinitat Nova i, si tot va bé, d’a-
quí a pocs dies els treballs ja es-
taran enllestits.

Es tracta d’un bloc plurifa-
miliar de planta baixa i tres plan-
tes amb un total de 16 habitatges,
construït a l’entorn de l’any 1955.
L’immoble estava pendent d’en-
derrocar a l’espera d’una resolu-
ció jurídica que ho permetés.

L’any passat es van enderrocar
cinc blocs i encara n’hi ha set pen-
dents d’expropiació. Els ocu-
pants d'aquests edificis amb dret
a reallotjament es reallotjaran a
l'edifici que està construint ac-
tualment l'Incasol al barri.

La regidora Irma Rognoni
celebra que “era una fita impor-
tant per millorar les condicions
del barri, ja que aquest era el da-
rrer edifici que quedava per en-
derrocar, dins de l'actual fase
d’adjudicacions d’habitatges”.

Redacció
NOU BARRIS

L’edifici desocupat es troba al carrer de S’Agaró, 33-39. Foto: Google Maps

GUARDONS4Barcelona va re-
conèixer el passat 11 de febrer els
ciutadans i entitats que han con-
tribuït a la creació, la investiga-
ció i la producció de qualitat re-
alitzada a la ciutat. Ho va fer amb
l’entrega dels Premis Ciutat de
Barcelona 2013, que va estar
presidida per l’alcalde Xavier
Trias. A l’acte també hi era pre-
sent, entre d’altres, el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, i va
comptar amb l’actuació de Sílvia
Pérez Cruz i Mario Mas.

Entre els guardonats en cul-
tura hi ha Clara Segura en la ca-
tegoria de Teatre, Eulàlia Grau en
Arts Visuals, l’Associació de Sa-
les de Concerts de Catalunya en
Música, i l’Esbart Ciutat Comtal
en Cultura popular i tradicional.
En els premis literaris desta-
quen Joan Carreras en llengua
catalana i Álvaro Enrique en
llengua castellana, o el premi
per a Javier Pérez Andújar en
Mitjans de comunicació. Els Pre-
mis Ciutat de Barcelona 2013

també  van reconèixer el Born
Centre Cultural en la categoria
d’Arquitectura i Urbanisme, Al-
bert Adrià en Gastronomia i Jau-
me Cabré en Projecció interna-
cional de la ciutat. La resta dels
20 premiats es poden consultar
al lloc web del consistori.

Trias va destacar que tots els
guardonats contribueixen “de-
cisivament a fer de Barcelona
una ciutat de cultura, de conei-
xement, de creativitat, d’inno-
vació i de benestar”.

Reconeixement a la qualitat

Imatge de família dels guardonats. Foto: Ajuntament

Solidaritat | Més de 1.000 euros per als vaguistes de Panrico 
Els veïns i veïns de Nou Barris han recollit 1.117 euros per a la caixa de resistència dels
treballadors de Panrico que fa més de quatre mesos que estan en vaga a la planta que

l’empresa té a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oriental). Els diners van ser recollits a
l’acte de solidaritat amb els vaguistes que es va celebrar el passat 8 de febrer al districte.
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ICV demana retirar la Medalla
d’Or a la infanta Cristina

POLÈMICA4El president del
grup municipal d'ICV-EUiA a
l'Ajuntament, Ricard Gomà, va
tornar a reclamar la setmana
passada al govern municipal que
"iniciï els tràmits per retirar la Me-
dalla d'Or de la ciutat a la infan-
ta Cristina", novament imputada
en el procés judicial del cas Nóos.

Gomà va recordar que aques-
ta medalla "és la màxima dis-
tinció que pot atorgar l'Ajunta-
ment", i s'adreça a aquelles per-
sones "que hagin destacat per ha-
ver prestat serveis rellevants a la
ciutat". "El propi reglament en

preveu la revocació si les perso-
nes que en són titulars fan actes
o manifestacions contràries als
motius que van justificar-ne la
concessió", va exposar.

Per a Gomà, "una pretesa
servidora pública a qui s'atri-
bueix una presumpta col·labo-
ració en una trama delictiva com
la que s'investiga no mereix os-
tentar el màxim reconeixement
de la ciutat, ni la representa ade-
quadament", per la qual cosa
emplaça l'executiu de l’alcalde
Xavier Trias a revocar la con-
cessió de la medalla.

Trias destitueix Altamirano,
el fins ara gerent del Districte
DISTRICTE4Canvis en l’àmbit
gerencial de l’Ajuntament. El
govern de Xavier Trias va desti-
tuir la setmana passada el fins ara
gerent de Nou Barris, Juan Car-
los Altamirano.

Tal com va avançar La Van-
guardia i segons ha pogut con-
firmar Línia Nou Barris, Alta-
mirano serà substituït per Gem-
ma Arau, la qual ja va ser gerent
de Nou Barris durant l’alcaldia de
Jordi Hereu i que, amb l’arriba-
da de Xavier Trias, va ser reubi-
cada com a gerent de Sant Mar-

tí. De fet, el moviment d’Arau ha
implicat també canvis en aquest
Districte. El lloc que deixa el
passa a ocupar el fins ara conse-
ller tècnic de Sant Martí, Joan
Cambronero, mentre que Da-
vid Abelló, fins ara a l’Eixample,
substitueix Cambronero en
aquest càrrec.

Altamirano, que havia arribat
a la gerència de Nou Barris via
promoció interna, s’incorpora
ara com a director de llicències i
espai públic a Sant Martí, deixant
enrere l’etapa a Nou Barris.

Quinze dies. Aquest és el temps
que ha necessitat Carmen Andrés,
regidora del PSC per Nou Barris
i presidenta del Consell Munici-
pal del Districte, per aconseguir
els avals mínims necessaris per
ser proclamada candidata a les
primàries obertes del PSC a l’al-
caldia de Barcelona.

D’aquesta manera, Andrés
s’ha convertit en la primera aspi-
rant a anunciar que disposa dels
mil avals de ciutadans i dels 150
de militants necessaris. Tot i això,
la regidora assegura que seguirà
recollint avals fins a l’últim dia es-
tablert –1 de març– perquè “és
una gran oportunitat per relacio-
nar-se amb els barcelonins i co-
nèixer les seves preocupacions”.

CAMPANYA PUBLICITÀRIA
Per altra banda, El PSC va co-
mençar dimarts passat una cam-
panya publicitària per donar a co-
nèixer el seu procés de primàries
per escollir l’alcaldable socialista
entre els barcelonins que puguin
estar interessants a participar-hi.

Segons Lourdes Muñoz, co-
ordinadora de la comissió orga-

nitzadora de les primàries i en-
carregada de presentar a la prem-
sa la campanya publicitària, l’ob-
jectiu del partit és arribar, com a
mínim, als 6.000 registres de
persones que no militin al partit.
Una xifra molt factible si es té en
compte que la suma dels avals
ciutadans necessaris (entre 1.000
i 1.500) que han d’aconseguir els
sis precandidats ja arribarien a
aquest volum.

Tot i això, i com ja han reco-
llit diversos mitjans, el partit es
mostra conservador en relació
amb la xifra total de participants
prevista de cara a les votacions de
les primàries. Segons les prime-
res estimacions del partit i de di-
versos precandidats, la partici-
pació oscil·laria entre els 10.000
i els 15.000 votants, el que sig-
nifica un 1% de la població total
resident a la ciutat.

El PSC intenta fer arribar el seu procés de primàries als ciutadans. Fotos: PSC

Carmen Andrés aconsegueix
els avals per a les primàries

Redacció
NOU BARRIS
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El comerç de proximitat català ja
compta amb una nova llei d’ho-
raris. El passat 12 de febrer el Par-
lament va aprovar la llei d’hora-
ris comercials amb els vots de CiU,
ERC, ICV-EUiA i PSC, una nor-
mativa que pretén “preservar el
model comercial català”, i “blin-
dar-lo” davant les onades libera-
litzadores provinents de Madrid.
En aquest sentit, el canvi signifi-
catiu és l’increment dels dies fes-
tius d’obertura, que passen de 8
a 10, seguint la recomanació del
Consell de Garanties Estatutàries. 

Des de la Confederació de Co-
merç de Catalunya s’ha valorat
molt positivament aquesta nova
llei, ja que “regula la situació
creada pel recurs d’inconstitu-
cionalitat del Govern espanyol”,
segons indica l’organització. Pel
que fa a la Fundació Barcelona
Comerç, l’aprovació d’aquesta
nova normativa suposa “un punt
i final al marc normatiu que ha de

regir el model comercial català”,
tal com afirma a Línia Nou Ba-
rrisVicenç Gasca, president de la
fundació, que es mostra satisfet
de la fi de “la indefinició on es
movia el comerç català”. 

DEFENSA DEL MODEL CATALÀ
Aquesta norma va ser impulsa-
da ara fa poc menys d’un any per
part de CiU i ERC, després que
el govern de Madrid decidís re-
córrer davant el Tribunal Cons-
titucional (TC) un decret de la
Generalitat que regulava els ho-
raris comercials, i que encara es
troba en suspensió. El desem-
bre, el Consell de Garanties va
recomanar ampliar els festius
d’obertura a la nova legislació
per tal d’evitar la inconstitucio-
nalitat de la norma. A canvi, els
grups van decidir que aquests
dos dies els puguin determinar
lliurement els ajuntaments de
cada municipi. A partir d’ara, les
hores setmanals d’obertura a
Catalunya seran 72, i els únics
establiments exempts seran els
dels municipis turístics i els co-
merços d’alimentació més petits
de 150 metres quadrats. 

NEGUIT PELS GRANS CENTRES
Un altre tema que preocupa es-
pecialment als comerciants són les
ampliacions de les grans superfí-
cies comercials. En aquest sentit,
la Fundació Barcelona Comerç, es
va reunir el passat dia 13 de febrer
amb el president de la Generali-
tat, Artur Mas, i el conseller d’Em-
presa i Ocupació, Felip Puig, per
expressar el seu “neguit” per les
informacions que apunten a l’o-
bertura de quatre nous centres co-
mercials, dos a Barcelona –a la Sa-
grera– i dos a la seva àrea me-
tropolitana –l’outlet de Viladecans
i un a Cerdanyola–. 

Segons s’informa des de la
Fundació a aquesta publicació, els
dirigents es van mostrar “recep-
tius” amb les demandes dels co-
merciants i van afirmar el seu
compromís per reduir el màxim
possible l’ampliació de grans su-
perfícies comercials al país.

Les ampliacions suposarien
un nou sostre comercial que arri-
baria als 300.000 metres qua-
drats, el que segons la Fundació
equivaldria a uns 3.300 establi-
ments i a una “pèrdua de la iden-
titat del model comercial”.

Aquesta llei va ser impulsada el març de l’any passat. Foto: Parlament

Els botiguers, satisfets amb la
nova llei d’horaris comercials

» El sector creu que es posa fi a la “indefinició” del marc legal comercial
» La gran novetat serà l’ampliació dels festius d’obertura, de 8 a 10

Lleugera millora dels resultats
a l’últim trimestre de 2013

VENDES4 A poc a poc sembla
que els resultats dels comerços
barcelonins comencen a repun-
tar. Això és el que es desprèn de
les dades del quart trimestre del
2013 de l’Indicador de Comerç de
Barcelona (IcoB), elaborat per
ESADE per encàrrec de la Fun-
dació Barcelona Comerç, i que re-
alitza sondejos trimestrals a una
mostra d’uns 500 establiments
dels principals eixos de la ciutat. 

En concret, durant els úl-
tims mesos de l’any passat la cai-
guda de les vendes es va mode-
rar un 5,3% respecte al mateix
període del 2010. La facturació
global, en aquest sentit, va cau-
re un 2,5% els darrers 3 mesos

del 2013, un descens menys pro-
nunciat que el trimestre anterior,
quan va caure un 5,9%.

“Aquests indicadors demos-
tren que la caiguda de les vendes
s’està ralentitzant: són esperan-
çadors”, indica a Línia Nou Ba-
rris Vicenç Gasca, president de
la Fundació Barcelona Comerç.
Tot i així, Gasca reconeix que “no
deixen de ser preocupants”. 

Tanmateix, els comerciants
són optimistes de cara a aquest
any, ja que aquests resultats fan
intuir una millora durant el 2014.
“Aquestes dades són un bon
punt de partida per a aquest
any que comencem”, afegeix
Gasca. 

‘Obert al futur’ ofereix quatre
cursos de formació al districte
FORMACIÓ4El programa Obert
al Futur, un pla formatiu gratuït
que impulsa l’Ajuntament amb
l’objectiu de contribuir a la pro-
fessionalització del comerç de
proximitat, ofereix a Nou Barris
de cara a la nova edició de 2014
un total de quatre cursos: un de
màrqueting 2.0 per a petits co-
merços, un curs de Facebook i
Twitter, un taller per aprendre a
posicionar el negoci al buscador
Google i un curs sobre codis QR
als establiments.

Durant la seva primera edició,
Obert al futur ha registrat una

participació de 700 comerços i
2.875 persones inscrites a tota la
ciutat de Barcelona. Aquesta xi-
fra suposa un 190% més sobre la
previsió inicial. 

El projecte, que s’ha desen-
volupat en 29 espais munici-
pals, i en horaris compatibles
amb l’activitat laboral dels usua-
ris, ha comptat amb la col·labo-
ració dels 10 districtes de la ciu-
tat i 63 associacions i eixos co-
mercials. De cara a 2014 s’inicia
una nova programació de 24
càpsules formatives que recu-
llen les demandes del sector.

F. Javier Rodríguez
NOU BARRIS

L’IcoB és un estudi encarregat per la Fundació Barcelona Comerç. Foto: Arxiu

Transport | Una aplicació calcula el preu d’un trajecte en taxi
Taxi Barcelona és una nova aplicació per a smartphones, disponible per a Android 

i iPhone, que permet calcular quan pot costar un trajecte en taxi des d’un punt 
de Barcelona o la seva àrea metropolitana fins a un altre. Aquesta ha estat una 

iniciativa de l’Institut Metropolità del Taxi, i està disponible al seu web en sis llengües.
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Fer família mentre fas vacances 
» El programa Vacances en família permet enfortir vincles i valors amb estades econòmiques

» Les preinscripcions es poden fer fins al 24 de febrer a xanascat.cat/vacancesenfamilia

Viure el lleure compartit en fa-
mília, enfortint vincles i valors,
tot coneixent l’entorn natural, les
persones, la cultura i tradicions
del nostre país. I fer-ho, a més, a
uns preus molt avantatjosos en
diversos albergs de la Xarxa Na-
cional d'Albergs Socials de Ca-
talunya (Xanascat) i en diferents
períodes. Això és Vacances en fa-
mília, una iniciativa del Depar-
tament de Benestar Social i Fa-
mília, mitjançant l’Agència Ca-
talana de la Joventut, que permet
fer família mentre fas vacances.

El programa, que enguany
arriba a la seva desena edició,
està adreçat a les famílies cata-
lanes amb fills i filles menors de
18 anys i ofereix estada per a
9.023 famílies (47.057 places),
fet que suposa un augment res-
pecte a l’any passat del 4% en
nombre de famílies i del 5% en
nombre de places. La tipologia
d’estada es diferencia en torns de
cap de setmana, Setmana Santa,
estiu i tots els ponts. El preu és

de 26,35 euros per persona i
nit –IVA inclòs–, tot i que hi ha
un seguit de descomptes per als
infants i per a les famílies nom-
broses o monoparentals. El preu
inclou la pensió completa i acti-
vitats en estades de torns supe-
riors a dues nits.

La primera convocatòria del
programa Vacances en família
és per a estades entre el mes de
març i setembre. El període de
preinscripció està obert fins al
24 de febrer i les preinscripcions
es podran fer per internet. En-
guany hi ha nous albergs dis-
ponibles i una nova eina de ges-
tió de reserva i preinscripció. El programa Vacances en família arriba a la desena edició. Foto: Arxiu

Redacció
NOU BARRIS

QUI SE’N POT BENEFICIAR?
Les famílies catalanes amb fills i filles menors de 18 anys.

QUINES ESTADES ES PODEN FER?
Cap de setmana, Setmana Santa, estiu i tots els ponts.

QUIN PREU TENEN LES ESTADES?
El preu és de 26,35 euros per persona i nit –IVA inclòs–.
Els infants d’entre 7 i 13 anys tenen un 25% de descompte,
els d’entre 4 i 6 anys un 50% i els menors de 0 a 3 anys
tenen l’estada gratuïta. A més, les famílies nombroses o
monoparentals gaudiran d’un 10% de descompte en la re-
serva. El preu inclou la pensió completa i activitats.

QUINA ÉS LA PRIMERA CONVOCATÒRIA?
La primera convocatòria del programa és per a estades
 entre el mes de març i setembre.

QUAN ES POT FER LA PREINSCRIPCIÓ?
El període de preinscripció és del 3 de febrer a partir de
les dotze del migdia fins al 24 de febrer a la mateixa hora.

ON EM PUC PREINSCRIURE?
Les preinscripcions es podran fer per internet a la pàgi-
na web xanascat.cat/vacancesenfamiliao bé al portal gen-
cat.cat/benestarsocialifamilia/familia. El procediment
és ràpid, còmode i apte per a tots els usuaris.
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La Montañesa ha tornat als llocs
d’ascens. Després de la victòria
abans-d’ahir davant el Vilafran-
ca per 1 gol a 0, els homes de Ma-
nolo González es col·loquen en
quarta posició a la classificació
amb 46 punts. 

El partit contra el Vilafranca
va decidir-se gràcies al gol de
Borges durant la primera mitja
hora de joc, tot aprofitant una ju-
gada embolicada a l’àrea del Vi-
lafranca, a la sortida d’un còrner
picat per Amantini. 

A la represa, els del Penedès
van sortir a buscar l’empat amb
molta convicció, però les bones
actuacions del porter Tato Bur-
gada i la defensa local van man-
tenir la porteria de la Montañe-
sa a zero. Els de Nou Barris
tindrien al llarg de la segona part

més oportunitats per ampliar el
marcador, però finalment el re-
sultat d’1 a 0 es mantindria fins
al final. 

Els de Nou Barris venien
d’empatar a zero gols en el der-
bi de Tercera la jornada anterior
davant l’Europa, i de guanyar la
Gramenet. Ara són quarts amb 13

partits guanyats, 7 empatats i no-
més 5 perduts dels 25 disputats
fins al moment. La pròxima jor-
nada la Montañesa visitarà Cer-
danyola, on intentarà mantenir
la bona ratxa de resultats i ei-
xamplar la distància amb els
seus perseguidors per consolidar-
se a les places d’ascens.  

La Montañesa aspira a assolir els playoff d’ascens a Segona B. Foto: Arxiu

La victòria contra el Vilafranca
col·loca la Monta a l’ascens

» Un gol de Borges serveix per derrotar l’equip del Penedès (1-0)
» L’equip es col·loca quart a la classificació, a tres punts del liderat

Barcelona, a punt per ser 
seu del Mundial de bàsquet

BÀSQUET4La ciutat de Barce-
lona serà una de les cinc seus ofi-
cials de la Copa del Món de Bàs-
quet que enguany se celebrarà a
l’Estat del 30 d’agost al 14 de se-
tembre. Per tal de començar a es-
calfar motors i celebrar que Bar-
celona torna a ser seu d’un esde-
veniment esportiu mundial, s’han
posat en marxa tota una sèrie
d’activitats a tota la ciutat. 

El passat divendres 31 de ge-
ner, una dotzena d’escoles de la
ciutat van ser obsequiades amb
material de bàsquet. Mitjançant
aquesta donació, el consistori
vol que els grans esdeveniments
deixin un llegat social a la ciutat,
en aquest cas en forma de ma-

terial a les escoles i amb la cele-
bració d’activitats paral·leles.

Per altra banda, el passat dia
3 de febrer va tenir lloc al Palau
de la Música el sorteig de grups
del Mundial. L’equip espanyol no
va tenir gaire sort i va quedar en-
quadrat en un difícil grup que
compartirà amb França, Sèrbia,
el Brasil, Iran i Egipte. Tanma-
teix, la selecció estatal no s’en-
frontaria als EUA fins a la final.

A l’agost, el Palau Sant Jordi
acollirà els quarts de final i se-
mifinals del campionat mun-
dial. Amb aquests actes la capi-
tal catalana és la primera a as-
sumir protagonisme en la gran
trobada del bàsquet mundial. 

Creix la pràctica esportiva
entre els infants i els joves

ESTUDI4Segons l’estudi d’hà-
bits esportius entre infants i jo-
ves de 6 a 18 anys, la pràctica es-
portiva ha crescut un 9,2% res-
pecte a l’any 2007, l’últim any del
qual es tenen dades. 

Durant la presentació d’a-
quest estudi, la tinenta d’alcalde
de Qualitat de Vida, Igualtat i Es-
ports, Maite Fandos, va assen-
yalar que “s’ha aconseguit recti-
ficar la pèrdua de noies practi-
cants a segon de batxillerat de-
tectada a l’enquesta de 2007”. Se-

gons el document, un 76% de la
població escolar practica esport.
Això situa Barcelona per sobre de
la mitjana de Catalunya, que és
del 67,3%. Aquesta xifra, tan-
mateix, només és superada in-
ternacionalment per Finlàndia i
Austràlia, amb un 84% i un 73%,
respectivament. De l’estudi tam-
bé es desprèn que la transmissió
d’hàbits esportius en el nucli fa-
miliar és decisiva, ja que un 83%
dels escolars enquestats tenen
pares que també fan esport.

Editen una biografia de 
l’exciclista Óscar Freire

CICLISME4El periodista natural
de Nou Barris, Juanma Muraday,
és l’autor d’un llibre sobre el ja
exciclista professional Óscar Frei-
re, tres vegades campió del món
de ciclisme en carretera, sota el
nom d’Óscar Freire, el genio
del arcoíris. 

Aquesta obra biogràfica fa
una repassada als triomfs d’a-
quest ciclista càntabre, que més
que pensar en les grans rondes
va dedicar-se a les curses clàssi-

ques com la Milan-San Remo o
el Tour de Flandes. 

El llibre fa balanç dels quin-
ze anys de carrera professional
d’aquest esportista, que per molts
experts en la matèria està a l’al-
tura de grans noms com Miguel
Indurain, Perico Delgado o Fre-
derico Martín Bahamontes. A
més, l’obra va més enllà de l’àm-
bit més purament esportiu i fa
una introspecció en la persona
que hi ha darrere del ciclista.

Redacció
NOU BARRIS

El Palau Sant Jordi acollirà les semifinals del Mundial. Foto: Arxiu

Futbol | Important victòria del Canyelles a domicili
El CE Canyelles va derrotar a domicili el Montcada per 1 gol a 3 a la 
21a jornada del grup 1 de Primera Catalana, disputada el passat cap 

de setmana. Els de Nou Barris aconsegueixen tres punts d’or que els 
permeten sortir del pou del descens i col·locar-se dotzens amb 23 punts.  
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Ha arribat el dia. Dijous 27 de fe-
brer a les dotze del migdia tindrà
lloc la posada en marxa del circuit
de gimnàstica per a la gent gran
del districte de Nou Barris que s’ha
instal·lat a l’antic camp de futbol
Ciutat Meridiana del carrer de
Vallcivera, un acte que comptarà
amb la presència de la Comissio-
nada de l’Alcaldia de la Gent Gran,
Maria Assumpció Roset.

La jornada, que també in-
clourà una demostració de la uti-
lització i el funcionament idoni de
la instal·lació per part de dos di-
namitzadors, servirà com a final
simbòlic d’un procés que va arren-
car fa mesos i que ha servit, a ini-
ciativa dels veïns, per donar un ús
provisional a l’antic camp de fut-
bol que durant els últims anys
s’havia convertit en aparcament
esporàdic.

En aquest sentit, les actua-
cions que s’hi han executat han
consistit en l’arranjament de les

superfícies, l’execució d’enllu-
menat, la instal·lació d’una pis-
ta de bàsquet, la instal·lació d’e-
quipament esportiu per a gent
gran, l’execució d’un circuit per
a passejar i d’una zona de joc in-
fantil, la col·locació de mobilia-
ri urbà i la instal·lació d’arbrat de
recuperació. 

Tot plegat, amb una inversió
total de 185.697 euros, ha acabat
configurant un gran espai tancat
perimetralment, que s'obre en

unes hores determinades als veïns
i que permet respondre a un am-
pli ventall d'iniciatives i  interes-
sos dels diferents segments i
col·lectius de població del barri. I
tot això s’ha fet pensant, també, en
la utilització que es farà de l'espai
en festes populars i festes majors

del barri, cosa que explica, per
exemple, que s'hagin conservat les
antigues grades del camp de fut-
bol o que s'hagi reciclat una part
dels antics vestidors en un lavabo
que s'utilitza quan hi ha alguna ac-
tivitat organitzada.

FER ESPORT, FER SALUT
La posada en funcionament del
circuit de gimnàstica per a la gent
gran de Nou Barris comparteix
objectius amb el programa mu-
nicipal Activa’t als parcs, que
promou l’activitat física als parcs,
jardins i places de la ciutat. I és
que les dues iniciatives pretenen
fomentar la pràctica de l’exercici
físic alhora que permeten crear
punts de trobada per a la socia-
lització. Dos requisits –activitat fí-
sica i socialització–indispensables
per poder gaudir d’un envelli-
ment saludable.

Un cop s’hagi posat en marxa
oficialment el circuit gimnàstic per
a gent gran, aquest comptarà
amb dinamització periòdica cada
dijous, la qual es completarà amb
unes sessions puntuals i específi-
ques els dies 6 i 13 de març.

De camp de futbol a zona esportiva
» Dijous 27 de febrer es posa en marxa el circuit gimnàstic per a gent gran a Ciutat Meridiana
» Els veïns van decidir, per votació, l’ús provisional que s’ha donat a l’antic camp de futbol

PARTICIPACIÓ4La zona espor-
tiva provisional neix, un cop fi-
nalitzada la construcció de l’a-
parcament previst, de la neces-
sitat de donar una utilitat veïnal
immediata a un espai que resta
a l'espera d'un projecte molt am-
pli de reordenació urbanística
que s'abordarà, previsiblement,
en el futur mandat. 

Per decidir quins serien
aquests usos provisionals de l'es-
pai, es va engegar un  procés par-
ticipatiu veïnal que va finalitzar el
gener de l’any passat amb una vo-
tació en la qual van participar-hi
195 veïns. D’aquest procés van
sorgir les línies mestres marcades
per les prioritats veïnals que des-
prés el Districte, tot i les limita-
cions de pressupost, va intentar
concretar en un espai prou ver-
sàtil i útil a les expectatives ma-
joritàries dels veïns: zona espor-
tiva, circuit gimnàstic per a la gent
gran i parc infantil de jocs.

Procés participatiu veïnal

La Zona esportiva Ciutat Meridiana s’ha concretat en un espai provisional prou versàtil i útil a les expectatives majoritàries dels veïns. Fotos: Districte

El circuit comptarà
amb dinamització

periòdica cada dijous

Redacció
CIUTAT MERIDIANA
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DIUMENGE 23 DE FEBRER
Matí-Tarda La Diada del soci de l’Agrupació Sar-

danista l’Ideal d’en Clavé de les Roquetes tin-
drà lloc al parc de la Guineueta al matí. Du-
rant la tarda hi haurà una vetllada musical en
el CEM Can Dragó. 

DIVENDRES 28 DE FEBRER
19:00 La Xerrada d’història recent del Circ a Ca-

talunya tindrà lloc al Teatre Ateneu de Nou Ba-
rris el pròxim dia 28, a càrrec de Jorsi Jané.

A PARTIR DEL 7 DE MARÇ
19:00 Dones sense límit... accions. Aquesta ex-

posició ha estat feta amb el desig de mostrar
que la discapacitat no limita les persones per
fer tot allò que es proposin. Amb descripcions
en codi Braille. / Centre cívic Can Verdaguer.

FINS AL 28 DE FEBRER
Matí-Tarda Entre formes i colors. Exposició

dels alumnes de pintura de Can Basté. Pot ser
visitada de dilluns a dissabte en horari de matí
i tarda. / Centre cívic Can Basté.

DIMARTS 25 DE FEBRER
18:00 Allà on viuen els monstres és una activi-

tat amb ombres xineses basada en el famós
llibre de Maurice Sendak. Aquesta activitat
està a càrrec de Sherezade Bardají, i està adre-
çada a infants majors de 4 anys. / Bibliote-
ca Les Roquetes.

DIJOUS 27 DE FEBRER
18:00 Contes de circ.Malabaristes, equilibristes,

pallassos i ballarines seran els protagonistes
de les màgiques històries d’un circ. / Biblio-
teca Vilapicina.

DIUMENGE 23 DE FEBRER
12:00 Partit de futbol entre el Canyelles i el Vi-

lassar, corresponent a la 22a jornada del grup
1 de Primera catalana de futbol. / Carretera
de les Roquetes.

AGENDA MENSUAL 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

En el món dels contes, de sempre
s'ha dit que els reis, reines, prínceps i
princeses tenen la sang blava. I, és clar,
si tenen la sang blava, també deuen
tenir el cor blau. En aquesta ocasió par-
lem del rei d'un castell, del rei dels rius,
de reines cignes i la princesa cigne. 

Contes de cor blau
Dm. 4 de març a les 18:00

En el marc de la sortida mensual que re-
alitza l’Arxiu Històric de Nou Barris per
Collserola, el pròxim diumenge 23 tin-
drà lloc una dedicada a Can Masdeu. La
sortida s’iniciarà i finalitzarà a la plaça
Karl Marx. 

Partit de la Montañesa

La Montañesa rebrà a casa el Palamós
CF en un partit corresponent a la 27a
jornada de Tercera divisió. Els de Nou
Barris intentaran seguir amb la bona
ratxa de resultats i consolidar-se així
als primers llocs de la taula. / La
Bombonera.

Els participants en aquest curs d’In-
troducció a la presentació de contin-
guts aprendran a dissenyar una pre-
sentació amb les eines bàsiques de pro-
grames de presentacions gràfiques.

Aula digital
Dj. 20 de febrer 
de 16:30 a 19:00

Dg. 2 de març a les 12:00

Rutes per Collserola
Vivències de Can Masdeu
Dg. 23 de febrer de 9:00 a 14:00

21 de febrer
Dia Internacional de la Llengua Materna
El Dia Internacional de la Llengua Materna va ser aprovat a la 
Conferència General de la UNESCO del novembre de 1999. En aquesta 
data s'entrega el premi Linguapax, en defensa del plurilingüisme.

E F E M È R I D E
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