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Optimisme. Aquesta és la sensa-
ció que desprenen els comer-
ciants un cop finalitzada aquesta
campanya de Nadal, on les ven-
des han augmentat 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 pit-
jor” i va assenyalar que els co-
merciants catalans són optimistes
de cara a aquest 2014. 

Malgrat els modestos resultats
comercials del 2013, l’activitat co-
mercial es va animar durant la tar-

dor i va millorar durant el Nadal.
En declaracions al diari Ara, Emi-
liano Maroto, secretari general
adjunt de la Confederació de Co-
merç de Catalunya, també fa un
balanç “molt positiu” de les ven-
des nadalenques, sobretot durant
la darrera setmana de festes.

EL TORN DE LES REBAIXES
Un cop acomiadat el Nadal, és el
torn de les rebaixes. Des de di-
marts els comerços ofereixen els
seus descomptes i ofertes, que en-
guany arribaran fins al 50 i el 70%. 

La previsió és que durant
aquesta primera setmana s’asso-
leixi el 60% de les vendes totals
d’aquesta campanya de rebaixes,
que enguany s’allargarà fins al
pròxim 7 de març. El secretari ge-
neral de la Confederació de Co-
merç de Catalunya, Miquel Àngel
Fraile, albira unes rebaixes millors

que les de l’any passat, que van
marcar una davallada de vendes
del 10%. En una roda de premsa
celebrada ahir, Fraile va afirmar
que “els catalans es gastaran uns
800 milions d’euros, entre un 3 i
un 5% més que l’any passat”

En aquest sentit, les rebaixes
d’aquest any estan envoltades de
polèmica degut a la decisió d’al-
gunes grans marques de comen-
çar a fer descomptes dies abans de
l’endemà de Reis, data en què tra-
dicionalment comencen. Aquests
establiments van optar per saltar-
se la normativa catalana, que es-
tableix l’inici de les rebaixes al dia
7 de gener, un decret que està sus-
pès pel Tribunal Constitucional.
Així, aquestes marques han optat
per seguir un decret del Govern
espanyol que permet avançar el
període de rebaixes per incentivar
les vendes.

I ara, les rebaixes
» Es calcula que durant aquesta primera setmana de descomptes es concentrarà el 60% de les vendes
» La campanya de Nadal finalitza amb un augment de vendes d’entre el 3 i el 5% respecte a l’any passat

F. Javier Rodríguez
SARRIÀ-SANT GERVASI

REDACCIÓ4“Les rebaixes que
fan algunes marques es troben
en una situació d’alegalitat”.
Amb aquesta afirmació Salva-
dor Vendrell, president de l’Eix
comercial Sarrià, ha descrit a Lí-
nia Sarrià el que el petit comerç
sent en referència a l’avança-
ment de la temporada de re-
baixes que fan alguns establi-
ments i grans marques comer-
cials, que des del dia 2 de gener
ja presenten descomptes als
seus aparadors. 

“Nosaltres creiem que hem
d’anar tots a una en aquest
sentit”, explica Vendrell, que
afirma que els comerciants “te-

nim clar que la nostra legislació
és la catalana”, afegeix. En ter-
mes de previsions de la tempo-
rada de descomptes, el presi-
dent de l’Eix Sarrià comenta a
aquest periòdic que “han co-
mençat molt fortes, com és de
costum durant la primera set-
mana, que és la de les rebaixes
autèntiques”. 

Pel que fa a la valoració de
la temporada comercial de Na-
dal, Vendrell afirma que “mal-
grat no tenir encara els per-
centatges exactes, la sensació és
que ha estat millor que en anys
anteriors”, i que la gent “ha
sortit al carrer amb alegria”.

Els botiguers denuncien
alegalitat d’algunes marques

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

Parlo amb el meu germà, arquitecte, so-
bre el tema de Sacyr, i faig que s’esbravi.
Déu n’hi do. El resum és fàcil i cito de
memòria… “la darrera obra pública que
vaig fer va ser fot 10 anys. Ens vam con-
jurar al despatx per fer-la segons pres-
supost i entregar-la segons la data
acordada. Mai més vam guanyar un
concurs, sempre més vam quedar se-
gons”.

El modus operandi de polítics i
constructores és el següent: l’adminis-
tració, “vetllant pels interessos dels
ciutadans”, sempre atorga la licitació al
pressupost més baix. Les constructores
no tenen arquitectes en plantilla, tenen
advocats, que redacten el projecte de
manera que qualsevol canvi que faci el
contractant comporti un augment del
preu de l’obra. Si tenim en compte que
els polítics al capdavant de regidories,
conselleries, ministeris i altres depar-
taments, tenen per currículum ex-clu-
si-va-ment la seva capacitat d’empassar-
se les corrupteles dels capitosts del
partit en silenci i ser més llepa que el
paio (o paia) que aspira al mateix càr-
rec que ells, la combinació és explosiva.

Pensem que Espanya ha fet minis-
tre a indocumentats com en Corbacho
i Catalunya va fer president un perso-
natge com en Montilla. Si a la baixa -per
ser generosos- preparació dels polítics
hi afegim que els quartos de més que es
paguen per l’obra “no són seus”, que el
nivell d’exigència democràtica dels vo-
tants és pràcticament inexistent, tenim
el tros ben adobadet perquè els diners
ragin sense control. Total… si no en te-
nim prous augmentem el dèficit públic
que no passa res.

És veritat, cal ser just, de tant en tant
un polític pretén vendre cara la seva

pell. Aleshores… hala-hop… porta gi-
ratòria i cadira a un consell d’admi-
nistració, un parell de sobres al partit,
uns confetis per la comunió del nano,
un lloc de treball pel gendre, o vés a sa-
ber què. Que tothom té un preu i total…
“paga el de atrás”.

Resulta que Wikileaks ja va de-
nunciar l’any 2010 que l’empresa ame-
ricana que competia amb Sacyr per la
reforma del canal de Panamà (quina
vergonya! Tot el món mirant les ver-
gonyes de l‘IBEX) va dir que amb el
pressupost dels espanyols no n'hi ha-
via ni pel formigó armat. Va sortir a pri-
mera plana de La Vanguàrdia això? Oi
que no? O a les planes d’economia d’al-
gun mitjà de comunicació espanyol? Te-
nim la premsa que ens mereixem, no?
Què s’han cregut aquests panamenys?
Ara resulta que volen l’obra al preu pac-
tat per contracte? On s’és vist això!? Po-
bre Margallo… pobre Marca España!

Per acabar-ho d’adobar, el govern
espanyol, en comptes de mirar cap a
una altra banda i reduir-ho a una qües-
tió privada, s’alça en armes! DEFCON
1 que està en perill un amic d’Immo-
bilari –repasseu el Padrí III-. I salta la
ministra Ana Pastor, a la qual us re-
cordo que pagueu el sou per tal que ar-
regli rodalies d’una punyetera vegada,
i s’ofereix per arbitrar una solució!
Ai… reis i reines que encara ens faran
rescatar Sacyr i el seu contracte amb di-
ners públics. Perquè sigui amb diners
o amb dinades, el govern de les Espa-
nyes ja ha comunicat al govern del Pa-
namà (aquests també van anar contra
Llei per independitzar-se?) que ajuda-
ran a trobar una solució. Reunió de pas-
tors… ovella morta: prepareu la but-
xaca.

Opinió en 140 caràcters

4De Sacyr i “immobiliari”        
Per Carles Savalls 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.
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La pista de gel de plaça Catalun-
ya va tancar el passat dimarts
amb un nou èxit de participació.
Des de la Fundació Barcelona Co-
merç es calcula que al voltant d’1
milió de persones han visitat les
instal·lacions de BarGelona des
del passat divendres 22 de no-
vembre, 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 sumar
les més de 700.000 persones
que han visitat aquesta tempo-
rada la pista, tot i que no hi ha-
gin entrat a patinar. 

La Fundació també ha volgut
destacar la participació dels eixos
comercials de tota la ciutat en

aquesta iniciativa. Els organit-
zadors, que no tenien previsions
tan optimistes en un principi,
destaquen els dos passeigs que es
van col·locar a banda i banda de
la pista, i que permetien creuar la
Plaça Catalunya des de la banda
de mar a la de muntanya, i de la
banda de Besòs a la del Llobre-

gat, permetent un flux important
de persones al voltant de les ins-
tal·lacions lúdiques. 

Durant aquesta campanya
de Nadal, BarGelona ha generat
feina per a 80 persones, que van
ser les encarregades del correc-
te funcionament i manteniment
de la pista de gel. 

BarGelona registra 90.000 patinadors durant aquesta temporada. Foto: Arxiu

La pista de gel BarGelona
registra un milió de visitants

» Més de 90.000 persones hi han patinat durant els 47 dies d’obertura
» La Fundació Barcelona Comerç destaca el gran flux d’assistència

Proven una aplicació de
comerç a Sarrià-Sant Gervasi
TECNOLOGIA4Porta per nom
Dineyo, i ha estat creada per un
grup de joves emprenedors que
ara intenten crear una xarxa de
botigues perquè s’hi adherei-
xin. De moment, aquesta apli-
cació està en fase de prova al dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi,
tot i que el grup de creadors pre-
tén que es converteixi en una
eina que utilitzin la resta de co-
merços de Barcelona. 

Dineyo serveix per localitzar
les petites botigues del barri, i
com a contrapartida oferir des-

comptes als clients que hi com-
prin a través de la mateixa apli-
cació mòbil. 

El principal objectiu, però, és
atraure nous clients i augmen-
tar les vendes del petit boti-
guer. El funcionament de l’a-
plicació és fàcil, ja que permet
als clients fer la compra a les bo-
tigues de la zona, i al mateix
temps rebre una recompensa,
segons explica a BTV Lluís Flo-
rit, un dels creadors. De mo-
ment, Dineyo ja té una trentena
de comerços inscrits.

TRADICIÓ4No és només la ca-
valcada de Reis amb més anys
i història de la ciutat, sinó que és
també la que més tard comen-
ça. Enguany la desfilada dels
Reis Mags d’Orient de Sant
Gervasi va tenir lloc a partir de
dos quarts de 9 del vespre, i va
sortir de la plaça de la Bonano-
va per finalitzar al Mercat de
Galvany. 

Aquesta desfilada tanca, a
més, el programa de cavalcades
de Reis de la ciutat. Des de fa

més de 25 anys els comerciants
de l’Eix Sant Gervasi, de Bar-
navasi i Galvany Comerç s’en-
carreguen d’organitzar-la i de
donar suport a la feixuga tasca
que els Reis Mags duen a terme
la nit del 5 de gener. 

L’organització d’enguany va
comptar amb 120 voluntaris
que van tenir cura de coordinar
l’esdeveniment i van assumir les
tasques de control, difusió i
decoració. A banda, 130 nens i
nenes van formar part de la co-

mitiva infantil que van acom-
panyar Ses Majestats durant
la rua pels carrers de Sant Ger-
vasi. 

Els milers de veïns, al voltant
de 15.000, la majoria infants,
que van sortir al carrer a donar
la benvinguda als Reis van con-
templar il·lusionats les carros-
ses plenes de personatges fa-
mosos. Enguany, la sèrie d’ani-
mació japonesa Doraemon va
ser la temàtica escollida per
l’organització de la cavalcada.

Redacció
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Dineyo permet localitzar els comerços de barri. Foto: Dineyo.com

La cavalcada més antiga

Els Reis van passejar per Sant Gervasi a última hora de la tarda. Foto: Arxiu

Obres | La reforma de l’avinguda Pau Casals començarà a l’estiu
Les actuacions de millora i ampliació de les voreres laterals de l’avinguda Pau Casals començaran el

pròxim estiu, tal com avança BTV. Les obres responen a les demandes continuades dels comerciants 
d’aquest vial, que des de fa més de 10 anys en demanen la millora per revitalitzar el comerç de la zona.

A més d’ampliar les voreres, s’instal·larà més il·luminació als costats i es renovarà el mobiliari urbà.  
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Diumenge al matí va aparèixer
el cos sense vida d’una dona
d’uns 80 anys al seu domicili
del carrer Mont-roig, al barri
del Farró. La mort de l’anciana
es va produir després d’un as-
salt violent al seu domicili.

Diversos mitjans apunten
que diversos lladres van accedir
a l’habitatge i van lligar la dona
al seu llit i la van emmordassar
amb una mitja. Aquest fet va ser
el que va provocar-li la mort,
però no se saben les causes
exactes. Les hipòtesis apunten
a una possible asfíxia o un infart
provocat per l’estrès de la si-
tuació. L’autòpsia confirmarà el
motiu de la mort.

La dona va ser trobada per
la filla i el gendre que viuen da-
vant de casa seva. Els Mossos

van comprovar que el pis esta-
va regirat, però que els lladres
no s’havien emportat res de la
caixa forta. 

Això fa creure que diverses
persones haurien entrat per la
claraboia i haurien lligat la

dona per saquejar la casa, però
en adonar-se que l’anciana no
respirava, haurien fugit  sense
endur-se el botí que buscaven.

La investigació policial con-
tinua i el cas es troba sota secret
de sumari.

Els Mossos mantenen el cas sota secret de sumari. Foto: Arxiu

Una dona gran mor a casa seva
després de ser emmordassada
» Es creu que un robatori podria haver estat el mòbil del crim
» L’autòpsia determinarà si va morir per asfíxia o per un infart

Desallotgen sis persones per
un incendi al carrer Laforja

SUCCESSOS4Dissabte a la ma-
tinada es va produir un incen-
di en un edifici del carrer La-
forja que va obligar a desallot-
jar les sis persones que es tro-
baven dins de l’habitatge. Cap
d’ells, però, va resultar ferit.

El foc es va originar al vol-
tant de les 4h de la matinada a
la cuina del pis, un àtic, que va
quedar totalment calcinada,
tal com informen diversos mit-
jans. Fins al lloc dels fets s’hi
van desplaçar cinc dotacions de
Bombers, tres de la Guàrdia Ur-
bana i una del SEM.

El mes passat també es va
produir un altre incendi en un
habitatge del districte. En
aquest cas va ser provocat per
una explosió. Els Mossos d’Es-
quadra que es van desplaçar
fins a l’edifici van descobrir
que es tractava d’un laborato-
ri de cocaïna i que l’explosió era
producte de la manipulació de
la droga. 

L’habitant del pis, que va ser
detingut per un presumpte de-
licte contra la salut pública,
guardava droga i material per
fabricar-ne a casa seva.

CULTURA4Aquesta setmana
s’ha presentat a Barcelona el
primer Congrés Mundial sobre
Gaudí. Està organitzat per la
Universitat de Barcelona i The
Gaudí Research Project i serà el
primer dels set que s’han pre-
vist per fer cada dos anys fins
al 2026. 

A la primera cita, que es farà
entre el 6 i el 10 d’octubre d’a-
quest any, hi assistiran una
cinquantena de ponents de tot
el món. L’objectiu és aprofun-

dir en la investigació de l’obra
d’Antoni Gaudí i compartir-
ho amb la comunitat científica
internacional.

Aquest primer congrés se
centrarà en la Colònia Güell a
Santa Coloma de Cervelló. De
cara al segon, previst per al
2016, l’objectiu és descobrir el
Gaudí més desconegut. Per
això, la trobada girarà entorn
de dos edificis del districte de
Sarrià-Sant Gervasi: l’Escola
de les Teresianes i Bellesguard.

La casa Bellesguard va ser
construïda per l’arquitecte en-
tre el 1900 i el 1909 al lloc on
hi havia hagut un castell del rei
Martí l’Humà. Al mateix carrer,
davant la torre, hi ha el via-
ducte, amb arcades de pedra si-
milars a les del Park Güell.
L’Escola de les Teresianes està
situada al carrer Ganduixer i es
va construir el 1888. 

Aquestes dues obres for-
men part del patrimoni menys
conegut de l’arquitecte.

Redacció
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El Gaudí més desconegut

Obres | Nou dipòsit al Torrent Espinagosa
La setmana passada van finalitzar les obres del nou dipòsit de 

laminació d’aigües al Torrent Espinagosa. Així s’amplia la capacitat
de la xarxa de clavegueram existent per evitar els abocaments quan hi
ha pluges fortes i preservar l’entorn natural del pantà de Vallvidrera. 
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Sarrià-Sant Gervasi és el segon 
lloc de l’Estat més car per viure
HABITATGE4El districte de Sa-
rrià-Sant Gervasi és el que té un
preu d’habitatge més car segons
un informe del portal immobi-
liari Nuroa.es. Així ho expli-
quen diversos mitjans que si-
tuen el districte barceloní com
la segona zona més cara de tot
l’estat espanyol, només per da-
rrere del districte de Salaman-
ca, a Madrid.

L’estudi de la immobiliària
estableix una llista en relació
amb el preu de mitjana del
metre quadrat a les principals
ciutats espanyoles. El de Sarrià-

Sant Gervasi és de 3.733 euros,
pels 3.756 euros que costa un
metre a Salamanca. Aquestes
dues zones són de les poques
que superen els 3.700 euros.

D’aquesta manera, Sarrià-
Sant Gervasi es converteix en el
districte més car de Barcelona.
El segueixen altres com Les
Corts, amb un preu de 3.310 eu-
ros el metre quadrar i l’Eixam-
ple, on la mitjana se situa als
3.233 euros.

A la llista hi entren també zo-
nes de ciutats com Bilbao, Sant
Sebastià, València i Sevilla.

El passat mes de desembre es
va constituir a Sarrià-Sant Ger-
vasi el projecte Districte de Co-
neixement, una iniciativa que
vol potenciar la col·laboració
entre el govern, les institucions
i els professionals instal·lats al
districte.

Sarrià-Sant Gervasi aglutina
el 20% de l’activitat professio-
nal de la ciutat i és una zona
puntera en educació, sanitat i
tecnologia, entre altres àmbits.
Per això el govern del Districte
va decidir impulsar a finals de
2012 aquesta iniciativa, que
després de constituir-se co-
mençarà a implementar els pri-
mers projectes aquest mes de
febrer.

El regidor del Districte, Joan
Puigdollers, va explicar en la
presentació del projecte que
l’objectiu és “posar en comú les
diferents sinergies que perme-
tin que activitats econòmiques,
activitats formatives i activi-
tats de recerca i científiques
que ja es produeixen al dis-
tricte es coneguin entre elles i
treballin juntes”.

Durant els mesos previs a la
constitució de Districte de Co-
neixement, quatre comissions
han treballat per elaborar pro-
postes de projectes per impul-
sar i fer més visible l’activitat
professional de Sarrià-Sant
Gervasi. Aquestes han estat la
de Campus de Coneixement (el
districte compta amb 10 uni-
versitats i 13 escoles interna-
cionals), Districte Emprenedor
i Innovador (Sarrià-Sant Ger-
vasi té el 19,5% de les empreses
creatives de la ciutat), Distric-

te Saludable (el districte té 25
hospitals i clíniques privades) i
la Comissió Governança que
treballarà per crear una asso-
ciació d’institucions vincula-
des al projecte i s’encarregarà
del treball de representació.

Alguns dels projectes pro-
posats per aquestes comissions
són la promoció de vocacions
cientifico-tècniques als estu-
diants, programes de networ-
king entre empreses, ajudes a
emprenedors i conferències en
l’àmbit de la salut. 

La Clínica Creu Blanca, un dels centres sanitaris de Sarrià. Foto: Ajuntament

Govern i empreses col·laboren
per promocionar el districte

Redacció
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La Plaça de Sarrià. Foto: Google Maps
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Barcelona és esport. I també so-
lidaritat. En la línia d’altres cu-
ses noves de trinca com el Cros
3 Turons, el pròxim 2 de març la
ciutat contemplarà el naixement
d’una nova prova atlètica que re-
correrà els seus carrers i avin-
gudes. La Barcelona Magic Line,
una marxa solidària no compe-
titiva, recorrerà set turons de la
ciutat amb finalitats benèfiques
i socials.

La competició tindrà dos re-
correguts. Un de més exigent, de
30 quilòmetres i que sortirà del
parc de les Aigües, i un altre que
s’iniciarà a Vallvidrera, de 20
quilòmetres. La sortida de la
modalitat curta recorrerà els
seus primers trams pel districte
de Sarrià-Sant Gervasi. El primer
turó al qual s’enfrontaran els

participants de la modalitat de
20 quilòmetres serà el de Sant
Pere Màrtir, amb una altitud de
400 metres. Cada turó té afegi-
da una causa solidària, i en con-
cret, el puig de Sant Pere Màrtir
està dedicat a la infància hospi-
talitzada. 

Els participants descendiran
per les Corts i el districte de
Sants-Montjuïc per acabar arri-
bant a la muntanya màgica, de-
dicada en aquest esdeveniment

a les persones sense llar. La
competició finalitzarà a la plaça
de la Catedral, després de pujar
al mític Mont Tàber, dedicat a les
persones dependents. 

Pel que fa als participants de
la modalitat de 30 quilòmetres,
els corredors hauran d’ascendir
als turons de la Creueta del Coll,
el del Carmel i el de la Rovira, que
representen a la cooperació in-
ternacional, a la recerca biomè-
dica i a les emergències socials.

La Barcelona Magic Line s’estrenarà el pròxim 2 de març. Foto: Ajuntament

Una cursa solidària recorrerà
els turons de Barcelona

» La Magic Linepassarà inicialment pel districte de Sarrià-Sant Gervasi
» La competició atlètica pujarà per set turons de la capital catalana

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 vin-
cular aquest esdeveniment a la
capital catalana, hi van assistir la
tinenta 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 durant
l’estiu passat. “Barcelona és in-
discutiblement una capital de
l’esport, la segona del món”, en
referència al rànquing de ciutats
esportives, on Barcelona figura
com a segona a nivell mundial.

El Barcino escalfa motors per
al tradicional Torneig de Reis
TENNIS TAULA4El CT Barcino
organitza aquest cap de setma-
na el tradicional Torneig de Reis
del Circuit de ‘Dissabtes Tennis
Taula’. La competició tindrà lloc
a la Sala d’Actes de la seu del club
a partir de les 10 del matí, i l’en-
trada és lliure. A banda, l’entitat
sarrienca ja ha anunciat que la
data límit per inscriure’s al Cam-
pionat d’Hivern de dòmino que
organitza cada any finalitzarà
aquest pròxim dilluns dia 13 de
gener.

Bon paper del Bonasport 
de pàdel al campionat català
PÀDEL4El conjunt de pàdel ve-
terà femení del Bonasport de Sa-
rrià va aconseguir una meritòria
classificació a semifinals al cam-
pionat de Catalunya de Pàdel per
a equips de categoria Sènior. 

Les sensacions que les juga-
dores sarrienques van deixar en
el torneig, que va tenir lloc a mit-
jans de desembre a les instal·la-
cions esportives del Reus Ploms,
van ser molt positives. En el
primer partit de la competició les

noies del Bonasport van derro-
tar per un contundent 3 a 0 al
Sabadell. D’aquesta manera, van
passar a semifinals on van tro-
bar-se amb un rival molt dur
com és el Polo A, que són les ac-
tuals campiones estatals d’a-
questa modalitat. Tot i que van
plantar cara, les jugadores de Sa-
rrià van caure per 2-3. El Polo
acabaria convertint-se en cam-
pió, després de derrotar a la fi-
nal al Tarragona per 3 a 0.

Redacció
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Moment d’un partit de waterpolo durant els Mundials. Foto: BCN2013

Equipaments | Nou espai lúdic als jardins de Martí Luter
Des de mitjans de desembre els jardins de Martí Luter ja compten amb un nou espai 

lúdic per a gent gran. Es tracta d’un circuit per fer exercici físic i unes instal·lacions 
equipades amb aparells pensats per facilitar el benestar i la interacció social de la gent 

d’edat avançada. L’espai consta de tres mòduls per realitzar més de 20 exercicis diferents.
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DISSABTE 18 DE GENER
13:00Del classicisme al Segle XX. Concert de flau-

ta travessera a càrrec de Sémele, un grup for-
mat per Laura Sastre, Anna Domènech, Aina
Esmel i Marta Rebulà. / Centre Cívic Vallvidrera
- Vázquez Montalban.

DIMECRES 5 DE FEBRER
19:00 Salut Emocional, Educació i família: La im-

portància de l'autoestima en els infants.  Xe-
rrada sobre l'autoestima en els infants i
com fer-ne un reforç positiu des de l'educa-
ció. / Centre Cívic Can Castelló.

FINS AL 20 DE GENER
9:00-21:00 Exposició de mobiliari creatiu d’S-

tella Torra i Planeando Truchas. Es podran veu-
re làmpades de paper, mobles fets de cartró
i conèixer els avantatges d’aquests materials
en la construcció. / Centre Cívic Sarrià.

DEL 20 DE GENER AL 13 DE FEBRER
10:00-13:00 i 16:00 -21:00 Centenari del Mer-

cat de Sant Gervasi. Exposició fotogràfica on
es repassa el segle de vida a través de les imat-
ges de l'edifici, els paradistes i els veïns i veï-
nes. / Espai Putxet

DISSABTE 18 DE GENER
12:00 El peix irisat de Cia. Sommiaire. Espectacle

de titelles sota la tècnica de la llum fosca que
narra la clàssica història del peix irisat. / Cen-
tre Cívic Casa Orlandai.

DISSABTE 11 DE GENER
18:00 Partit de bàsquet entre els Escolapis

Sarrià i l’Associació Sant Martí Esport co-
rresponent a la jornada  14 de la Tercera Ca-
tegoria Masculina. / Col·legi Escolapis de 
Sarrià.

AGENDA MENSUAL E F E M È R I D E

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

10 de gener de 1978, reconeixement del català
La UNESCO reconeixia la llengua catalana el 10 de gener de 1978,
convertint-se, d’aquesta manera, en el dissetè idioma oficial 
d’aquest organisme de l’ONU que té cura de l’educació,
de la ciència i de la cultura en l’àmbit internacional. 

Mercat d'intercanvi de joguines, jocs
de taula i videojocs de segona mà per
a nens i nenes d’entre  6 i 16 anys. Al
Mercatroc també hi haurà intercanvi
de peces de roba i complements,
també per a nadons. / Centre Cívic Sa-
rrià.

MERCATROC i TROC de la Joguina
Dissabte 18 de gener a les 11 hores

Itinerari cultural al Centre Cívic Vil·la Flo-
rida sobre El Putxet, el barri on va viu-
re l'escriptora Elvira Farrera, autora d’El
Putxet, memòries d’un paradís perdut. L'ac-
tivitat s'emmarca dins el cicle Sant Ger-
vasi Artístic: Escriptura i Arquitectura

CONEGUEM COLLSEROLA

Sortida organitzada conjuntament
entre el Centre Excursionista Els Blaus
i el C.P. Sarrià per conèixer Collserola.
Aniran fins a Can Valldaura. 

Xerrada L'hort a l'hivern: rotacions i as-
sociacions de cultiu on s’explicarà com
planificar un hort pels cultius d'hivern.
Aquest taller anirà a càrrec de Tarpu-
na Cooperativa i es farà conjunta-
ment amb les famílies que participen
en el projecte Hort al Balcó. / Centre Cí-
vic Vil·la Florida.

L’hort a l’hivern
Dimarts 21 de gener a les 16:30

Diumenge 19 de gener

El Putxet, memòries 
d'un paradís perdut

Dimecres 22 de gener a les 10:30
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