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Han format part del paisatge
urbà de la ciutat durant les da-
rreres dècades d’història. Han
donat un gran servei i una aten-
ció personalitzada i propera, de
vegades inexistent a les grans su-
perfícies. I ara molts establiments
emblemàtics de la ciutat estan en
perill de desaparèixer per diver-
ses raons, com la inviabilitat del
seu negoci, la manca de successió
o l’augment dels lloguers dels lo-
cals a causa de la fi de la moratò-
ria de la Llei d’Arrendaments Ur-
bans (LAU) a finals d’any.

Per tal de capgirar aquesta si-
tuació, el govern municipal va
presentar la setmana passada una
bateria de mesures amb l’objectiu

de “protegir i promocionar”
aquests establiments antics. Entre
d’altres, proposa la redacció d’un
llistat de comerços emblemàtics de
la ciutat –el consistori calcula que
n’hi ha uns 400– per part d’una
comissió especial i suspendre pro-
visionalment les llicències d’o-
bres i d’activitat per impedir ac-
tuacions que puguin transformar
aquests locals o desmantellar la
seva activitat. “El Pla vol garantir
la conservació patrimonial i el
valor comercial que exerceixen”,
explica Raimond Blasi, regidor de
Comerç, Consum i Mercats.

UN PLA INSUFICIENT?
Per a l’Associació Establiments
Emblemàtics aquesta mesura de
govern “no soluciona res”, se-
gons explica a Línia Sarrià Josep
M. Roig, secretari de l’associació.
“Portem tres anys denunciant la

situació dels nostres comerços i el
partit de govern ha passat del
tema fins ara, quan la pressió
mediàtica és més intensa”, afegeix
Roig, que posa en valor l’existèn-
cia d’aquests tipus d’establiments
històrics.

Des d’Establiments Emble-
màtics es demana a l’Ajuntament
que aquestes botigues siguin de-
clarades patrimoni de la ciutat i
asseguren que el govern muni-
cipal  “està més interessat en el
negoci de les grans marques”,
que són les que sovint ocupen els
espais que deixen els comerços
antics que han hagut de tancar,
com la Llibreria Catalònia, la Lli-
breria Canuda o Joguines Mon-
forte. Però la llista dels que estan
en perill de tancar les seves ve-
tustes portes, com el Colmado
Quílez o el tèxtil El Indio, és en-
cara més llarga.

El tancament de la memòria
» L’Ajuntament presenta un nou pla per “protegir” els comerços antics de la ciutat en risc de tancar
» L’associació Establiments Emblemàtics denuncia que aquesta mesura de govern “no soluciona res” 

F. Javier Rodríguez
SARRIÀ-SANT GERVASI

REDACCIÓ4Els propietaris dels
establiments emblemàtics de la
ciutat tenen marcat aquest 2014
com l’any de la fi de la moratò-
ria de la Llei d’Arrendaments Ur-
bans (LAU), que dispara els llo-
guers d’aquests comerços. Molts
d’ells no poden fer front a les no-
ves tarifes que imposen els pro-
pietaris dels locals i es troben en
risc de tancament.

La Llei 29/1994, de 24 de no-
vembre, d’Arrendaments Ur-
bans, permet extingir de cop
tots els contractes de lloguer de
locals comercials signats abans
de l’any 1994. Aquesta llei, però,
va introduir una moratòria de

vint anys perquè tots els locals
llogats abans del 1985 mantin-
guessin la renda antiga. El temps
s’esgota i el degoteig de comer-
ços històrics que corren perill o
estan tancant no té aturador. 

L’alarma social i la pressió
dels comerciants està obligant
l’Ajuntament a treballar per tal
de frenar el desastre. Tanma-
teix, la problemàtica d’aquests
comerços, a banda de la llei d’a-
rrendaments, és també sovint la
manca de successió o la invia-
bilitat del negoci. Uns elements
que posen en perill la història
comercial i la memòria de la
ciutat de Barcelona.

Any 2015: la fi de la
moratòria de la LAU

Molts comerços antics de la ciutat podrien patir el mateix destí que Joguines Monforte, que va tancar el passat gener. Foto: F. Javier Rodríguez
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El districte de Sarrià- Sant Ger-
vasi es converteix en l’epicentre
de les relacions empresarials i ho
fa amb la celebració del primer
Networking Breakfast. Amb
aquesta iniciativa l’Ajuntament
vol facilitar els contactes em-
presarials i professionals, així
com la promoció i el creixement
empresarial.

El regidor del Districte, Joan
Puigdollers, destaca que l’ob-
jectiu és “posar en comú les di-
ferents sinergies que permetin
que activitats econòmiques, for-
matives i científiques es coneguin
entre elles i treballin juntes”.

L’activitat s’emmarca en el
projecte del Districte del Conei-
xement de Sarrià-Sant Gervasi,
que porta a terme un programa
d’esdeveniments de networking
empresarial amb una progra-

mació de caràcter mensual. El
projecte, en el qual es treballa des
de finals de l’any 2012,  engloba
a un total de 140 professionals de
80 empreses i institucions di-
verses, entre les que es troben els
principals agents acadèmics, sa-

nitaris i econòmics del districte.
Així els Networking Break-

fast tenen lloc a diferents esce-
naris empresarials i institucio-
nals del districte, de 08:30 a
10:00 h, i permeten el foment de
la relació entre els diferents
agents del capital relacional del
districte, l’actualització sobre te-
màtiques d’interès comú, la pro-

moció de les empreses del dis-
tricte i també compartir expe-
riències i coneixements.

El motiu pel quan s’ha elegit
Sarrià-Sant Gervasi per fer
aquestes activitats és perquè té
un alt dinamisme empresarial.
Compta amb 32.237 activitats
professionals registrades, cosa
que suposa un índex de densitat
empresarial de 221 empreses
per cada 1.000 habitants, on
destaca especialment el sector
serveis. Per tant, el districte és la
seu del 23’1% de les empreses de
tecnologia i coneixement de Bar-
celona i mou un volum de ven-
des mitjà de 250.000 euros.

Aquesta iniciativa va en la lí-
nia dels objectius estratègics de
ciutat que es promouen des de la
plataforma de creixement eco-
nòmic de la ciutat, Barcelona
Growth, com són impulsar el
desenvolupament empresarial,
atraure talent i inversions i po-
tenciar la projecció internacional
de Barcelona.

Arrenca el Networking Breakfast
» L’Ajuntament vol posar en comú diferents sinergies perquè les empreses treballin conjuntament

» L’activitat s’emmarca en el projecte del Districte del Coneixement de Sarrià-Sant Gervasi

CONCURS4 A més de les acti-
vitats empresarials, el projecte
Districte del Coneixement tam-
bé acull la final espanyola de la
First Lego League, en la qual
participaran 6.500 joves, de 10
a 16 anys d’arreu de l’Estat, que
dissenyaran, construiran i pro-
gramaran robots LEGO sota la
temàtica dels desastres naturals.
Els finalistes optaran a partici-
par a escala internacional amb
més de 25.000 estudiants de 70
països per al foment de les vo-
cacions científiques i tecnològi-
ques entre els joves. 

El Districte també ha acollit
el primer torneig de robòtica
amb l’objectiu d’estimular els
alumnes cap a la ciència i in-
troduir nous aprenentatges en el
currículum escolar en forma de
crèdit de síntesi.

Foment de la ciència

Imatges del primer Networking Breakfast. Fotos: Ajuntament

Es vol facilitar 
els contactes 
empresarials 

i professionals

Redacció
SARRIÀ-SANT GERVASI

Participació | Agrupats en comissions
Durant els mesos de treball previs, els participants s’han agrupat en quatre comissions per 

treballar els projectes identificats com a estratègics. Així s’han dividit en la comissió Campus
de coneixement, la Comissió Districte emprenedor i innovador, la Comissió Districte saludable

i la Comissió Governança. Els grups combinen el talent, les empreses i la innovació.
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@PepPrieto: Escoltant el Montull i veient el
fèmur del Millet, aquests dos mereixen una
"sitcom". Faria més riure que "Cómo conocí a
vuestra madre".

@albert08950: Tal com està la Casa Reial
i la política, gairebé seria millor que el
Carnestoltes regnés tot l'any. O ja és això el
que passa? #carnaval.

@pmojedano: Rajoy és un irresponsable. Si
no és capaç de trobar una via de solució per
al tema català que no sigui dir NO, ha de
plegar. És la seva obligació.

És una vergonya en majúscules el
maltractament que pateix la línia
del ferrocarril convencional Fi-
gueres, Portbou, Cervera de la
Marenda. No és només el fet de
patir un tracte irresponsable del
Ministerio de Fomento contra la
mobilitat sostenible ferroviària a
l’Alt Empordà, sinó que la cosa va
molt més enllà: la situació actual
d’abandonament de la zona és un
autèntic atac, una estocada de
mort, contra l’equilibri territorial.

Aquesta actitud d’oblit de les
administracions superiors, unit
a la impotència dels ajuntaments
de la zona i dels polítics locals i
comarcals de l’Alt Empordà, no-
més ens pot portar a una situació
d’incertesa màxima, que molt
aviat podria convertir-se en quel-
com caòtic i irreversible: l’èxode
rural, l’abandonament progres-
siu dels pobles i viles i el fet que la
majoria de gent de la contrada
(per raons d’estudis, de feina o de
manca de serveis públics) hagin
d’anar a viure (millor dit, a mal-
viure) a Figueres, Girona, Barce-
lona o rodalia. Què sàpiguen els
nostres responsables polítics
(amb una mobilitat blindada)
que la gent d’aquest territori
també són ciutadans europeus i
es mereixen poder fer un trajecte
de Barcelona a Figueres decent-
ment com la resta. 

4Europeus?
per Josep M. Loste

No serà gens estrany que, en una
pròxima convocatòria d’elec-
cions al Parlament de Catalunya
(si és que aquesta es dóna mai
més en el context autonòmic), el
PSC desaparegui del mapa defi-
nitivament com a tal, perquè
l’ala catalanista, amb els mem-
bres del sector crític Avancem
inclosos, possiblement recalarà
en la Nova Esquerra de Mara-
gall, o en una formació socia-
lista catalanista de nova planta.  

Ja fa mesos que el PSC està
contribuint a inflar aquest
monstre polític anticatalà en
una trajectòria  increïble i des-
concertant, i, d’altra banda, els
sectors més espanyolistes no
amaguen el seu desig de recon-
versió en la marca PSOE. La
falta de respecte del PSC cap als

seus electors en rebutjar al Con-
grés espanyol el procés sobira-
nista català denota la deriva es-
panyolista que va posar de
manifest la seva direcció en ac-
ceptar una supeditació ridícula
al radicalisme d’un partit com
UPyD, que només té 5 diputats. 

Això és del tot inacceptable,
a més d’una vulneració del
compromís adquirit en el seu
programa electoral. Que un
partit com el de Díez pugui ar-
ribar a condicionar d'aquesta
manera els dos grans grups
parlamentaris espanyols mos-
tra la confusió en què viuen po-
pulars i socialistes, i que el pro-
jecte espanyol cada dia que
passa està més liderat per l'ex-
tremisme, la involució i la re-
centralització.

#NoNoNo#NoS’hoCreuNingú

4La fi del PSC
per Santi Capellera

#Carnaval

publicitat 619 13 66 88
amb el suport de:

La pressió interna que han estat
fent en els darrers mesos molts
quadres intermitjos i alts diri-
gents de CDC sobre UDC ha co-
mençat a donar alguns fruïts.
Recentment, en el Congrés ex-
traordinari d’UDC, el candidat
número 1 d’aquesta formació
per a les europees, preferit de
Duran i molt integrat en la di-
nàmica del PP a Europa, Salva-
dor Sedó, ha renunciat a repetir
en el privilegi. No sense denun-
ciar molts atacs, i a contracor,
però hi ha renunciat. El candi-
dat serà Francesc Gambús, qui
de moment desenvolupa el càr-
rec de director general de Rela-
cions Exteriors del Govern de
Catalunya.

Sedó no tenia cap tipus de
relació amb Ramon Tremosa
(CDC). UDC comparteix grup
amb el PP, malgrat haver-se
presentat en la mateixa llista
amb CDC (i PNB), i la necessi-
tat que CiU arribés a les euro-
pees sense trencar-se, per la
pressió del procés, feia estricta-
ment necessari algun gest per
arribar a repetir la necessària
entesa. Finalment Duran ha
cedit per primer cop a la pres-
sió. A CiU saben que la clau per
seguir governant està en man-
tenir el màxim de temps possi-
ble la federació unida, i per això
les dues forces de la federació
són molt conscients de fins on

poden arribar a tensar la corda.
En aquest sentit, qui sempre en
sortirà malparat és el que té
menys força, com s’ha vist avui.
De presentar-se CDC i UDC en
dues llistes separades a les eu-
ropees, els resultats per uns i
per altres podrien haver estat
nefastos.

Els que ja veurem final-
ment com acaben són els del
PSC de Navarro, que ha hagut
de sortir al pas de les crítiques
per la votació de fa dos dies
contra el procés sobiranista en
què van secundar una moció
d’UPyD. Pressionats, ahir van
sortir a dir que en realitat no
volien donar suport a UPyD, i
que han pactat amb el PSOE
que mai més ho tornaran a fer.
Allò del “lo siento, no volverá a
ocurrir” del rei espanyol i a toro
passat. De vegades la política
recorda el pati d’una escola. De
fet, no és la primera vegada que
sentim aquesta excusa infantil
en boca del PSC. El 19 de juliol
del 2012, la filial del PSOE a
Catalunya votava al Congrés a
favor del corredor central, i
poca estona després quan tot-
hom se’ls havia tirat ja a sobre
–com ara– se n’intentaren des-
dir dient que s’havien equivo-
cat de botonet. Ja té nassos.
Més tard vam saber que, com
aquest dijous, les llàgrimes
eren de cocodril.

per Oriol Jordan

4Les llàgrimes de cocodril
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@francescabad: A tot això, no oblideu
que, segons El Mundo, Oriol Junqueras s'ha
convertit a l'Islam... Definitivament, han
embogit.

@RaholaOficial: Hacienda no sabía nada:
"Bárcenas defraudó a Hacienda 11,5 
millones en una década y la declaración le
salía a devolver".

@ernestmaragall: Rajoy aixeca la veu per
dir NO. Com sempre. És el llenguatge de 
l'Estat. Nosaltres diem i direm SÍ, amb veu
clara i en pau. En català i votant.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Què importa avui dia als ciutadans de
Catalunya? Alícia Sánchez Camacho i
Albert Rivera diuen i repeteixen que el
que realment importa als catalans és
l’actual crisi econòmica i que el procés
sobiranista és producte de les dèries
d’Artur Mas atrapat per Oriol Jun-
queras, que governen només entestats
en el tema de la independència. 

Si mirem el diari de sessions del
Parlament de Catalunya, diria que no
és així. Durant el 2013 s’aprova la llei
de modificació de l’impost de trans-
missions patrimonials i s’han validat
7 decrets llei. Hi ha 50 lleis en tràmit,
30 proposicions de llei presentades
pels grups parlamentaris i hi ha 5 ini-
ciatives legislatives populars en fase de
tramitació; s’han aprovat 70 mocions
i 46 resolucions; s’han celebrat 23
plens amb 307 hores de sessions ple-
nàries; Artur Mas ha respost 119 pre-
guntes i els consellers 201. 

Si algú ho vol llegir, veurà com el
tema del procés sobiranista amb prou
feines ocupa el 10% del temps de les
sessions i treballs del Parlament. Dit
això, ¿per què el ministre d’exteriors
senyor García Margallo envia dos-
siers de 200 pàgines a ambaixadors i
cònsols per anar en contra del procés?
¿Per què desembarcaran els màxims
dirigents del PP nacional espanyol a
Catalunya si això del procés no és res
més que un “barullo”? 

Declaren reiteradament per activa
i per passiva que el referèndum no es
farà. ¿Per què perdre el temps, doncs,
per una cosa que no es farà? ¿Per què
no s’ocupen d’ajudar Catalunya a sor-
tir de la crisi pagant el que deuen per
l’addicional tercera, amb mesures so-
cials, econòmiques i d’infraestructures
adients? No s’entén, no paren de par-
lar d’una cosa que no es farà i fan tot
el que poden perquè no es pugui fer.

4El que realment importa
per Jordi Lleal

La polèmica torna a estar servida.
Aquesta vegada totes les mirades se
centren en l’avantprojecte de llei or-
gànica “per la protecció de la vida del
nounat i els drets de la dona emba-
rassada” o la col·loquialment anome-
nada “reforma de la llei de l’avorta-
ment”. El títol de l’avantprojecte ja és
un clar indicador d’un conservadoris-
me extravagant perquè s’abandona
la consideració de l’avortament com
una qüestió de “salut sexual i repro-
ductiva” per passar a ésser contem-
plada com una matèria relativa a la
“protecció de la vida del preconcebut”
i, paradoxalment, “dels drets de la
dona embarassada”. Drets? On són?
Estem davant de la que podrà ser la llei
més restrictiva de l’avortament apro-
vada en tota la democràcia i, a més, s’a-
parta clarament dels paràmetres de-
finits a la Resolució CE 1607 (2008) de
l’Assemblea Parlamentària.

Poder interrompre l’embaràs du-
rant les primeres 14 setmanes deixa de
ser un dret. Així mateix, dels tres su-
pòsits d’avortament, que tradicional-
ment han estat despenalitzats, en sub-
sistiran només dos: la violació i el “greu
perill per a la vida, la salut física o psí-
quica de l’embarassada”. En cas de vio-
lació, l’avortament haurà d’ésser prac-
ticat dins les dotze primeres setmanes
de gestació, exigint-se la denúncia
dels fets.

Si existeix un greu perill de l’em-
barassada, es demanarà la presentació
de dos informes mèdics motivats, in-
dependents i diferents al centre mèdic
on es pugui arribar a practicar l’avor-
tament.

El tercer supòsit, “malformacions
fetals greus”, queda eliminat i només
es contemplarà si la malformació fe-

tal causa un “perill per a la salut psí-
quica de l’embarassada”, entenent
com a anomalia fetal, la mort del fetus
o del nounat; la qual requerirà ser acre-
ditada per un informe mèdic motivat.

En els processos d’avortament que
afectin menors d’edat entre 16 i 18 anys
o majors d’edat en règim de curatela,
serà necessari l’assentiment dels pro-
genitors. Si afecta menors de 16 anys,
el consentiment exprés dels progeni-
tors esdevé obligatori. En cas de dis-
crepàncies entre ambdues parts, s’hau-
ran de resoldre a través d’un procedi-
ment nou habilitat a tal efecte i esta-
blert a la Llei d’Enjudiciament Civil. I,
si no es pot consultar els progenitors,
serà el jutge qui decidirà sobre la
qüestió.

Tal com hem pogut comprovar, el
caràcter retrògrad de la futura llei or-
gànica es troba palès al llarg de tot l’ar-
ticulat. Als nombrosos requisits jurí-
dics que generen certa inseguretat, s’hi
suma un ostensible moralisme. Bar-
rejant religió i moralitat amb política
i lleis tan sols podem obtenir còctels
agres, com aquest. 

És evident que cap regulació rela-
tiva a l’avortament aconseguirà acon-
tentar tothom, però el que no podem
permetre és un foment de l’avortament
clandestí a causa d’una involució i un
retorn al passat dins una societat mo-
derna i globalitzada com l’actual.

Per què en lloc de modificar les dis-
posicions del Codi Penal relatives a l’a-
vortament no es modifiquen les dels
delictes econòmics per tal de comba-
tre la corrupció? És evident que el go-
vern actual utilitza l’avortament com
a cortina de fum amb la finalitat de no
tractar temes que el perjudicarien a ell
electoralment parlant.

4La modernitat retrògrada
per Anna-Clara Martínez

per Fiona Camps

Tenir una delegació olímpica sense es-
tat és gairebé impossible, i una vega-
da independent, tampoc és automàtic.
De fet, els Jocs de Barcelona 1992 es
recordaran per la victòria en el me-
daller de l'Equip Unificat, format per
12 dels 15 països sorgits del col·lapse
de la URSS vuit mesos abans. Fins i tot
Kosovo, nació reconeguda per la ma-
joria dels estats del món, un 56%, no
gaudeix de l'acceptació del COI. 

Aventurar una futura cita olímpi-

ca amb presència de la senyera a l'es-
tadi olímpic de Rio de Janeiro és tan
difícil com l'any passat. Els plans de
Mas i Junqueras haurien de sortir fil
per randa. Amb el temps que queda,
però, res no és impossible. I és que a
molts catalans ens encantaria poder
desfermar el nostre nacionalisme no-
més un parell de setmanes cada dos
anys amb motiu d'una cita olímpica
com ho faria qualsevol altre país nor-
mal de la resta del planeta.

4Res no és impossible
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El Parc d’Atraccions del Tibida-
bo va agafant embranzida. Des-
prés d’un període marcat per la
crisi econòmica i les pèrdues, el
Tibidabo s’ha anat recuperant a
poc a poc i l’any passat va tancar
amb un augment del 7% en nom-
bre de visites i un saldo positiu
d’1,3 milions d’euros.

Fins a 556.700 persones van
recórrer els racons del parc la
temporada passada, una xifra
que el regidor del Districte i pre-
sident del parc, Joan Puigdollers,
considera “molt positiva”, però
encara “per sota dels 600.000 vi-
sitants que ens hem marcat com
a objectiu”.

Dissabte va encetar la nova
temporada amb optimisme i
amb novetats: la recuperació de
la nòria que va desaparèixer el

2010. La nova atracció de 20 me-
tres de diàmetre i amb capacitat
per a 750 persones es troba exac-
tament on era l’anterior i obrirà
a l’abril. També es farà un con-
curs per triar nova mascota.

MODEL PÚBLICO-PRIVAT?
Davant la possibilitat que el con-
sistori obri la porta a captar in-
versions privades si segueixen els

bons resultats de públic, hi ha
consens polític i ciutadà, ICV-
EUiA ha mostrat la seva discon-
formitat. El grup ecosocialista ex-
pressa el seu “rebuig frontal” al
canvi de model de gestió, ja que
considera “intolerable” que el
consistori faci “l’esforç de reflo-
tar l’equipament amb recursos
públics amb l’objectiu de tras-
passar els beneficis a un privat”. 

El parc recupera una nòria aquesta temporada. Foto: Tibidabo

El Tibidabo enceta temporada
i estrena una nova nòria

» El parc d’atraccions va guanyar un 7% de visitants el 2013
» ICV-EUiA critica que el consistori pugui captar inversions privades

Detenen un quiosquer que
venia marihuana a menors

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir fa uns dies
el propietari d’un quiosc de Sa-
rrià-Sant Gervasi per vendre
marihuana a menors. L’home,
de 63 anys, està acusat d’un
delicte contra la salut pública en
la seva vessant de tràfic de dro-
gues amb l’agreujant de vendre-
ho a menors d’edat.

Els Mossos tenien una in-
vestigació oberta per la sospita
que un quiosc del districte, pro-
per a un centre educatiu, venia

droga als joves estudiants. Des-
prés de veure com un menor s’hi
apropava i donava al quiosquer
un bitllet de manera sospitosa,
els agents el van escorcollar i li
van trobar restes de marihuana.
El noi va confessar que a vega-
des comprava aquesta substàn-
cia al quiosc. Els agents van
procedir a la detenció del pro-
pietari del quiosc, en el qual van
trobar dos pots amagats plens
de bossetes amb marihuana
preparats per vendre. 

URBANISME4Les obres per
convertir la ronda General Mi-
tre en un gran bulevard seguei-
xen avançant i han entrat en una
nova fase. Aquest diumenge
van començar els treballs de
reurbanització de la banda mar
entre els carrers de Balmes i
Berlinès.

Fins ara ja s’han completat
els treballs de construcció i co-
bertura del nou dipòsit d’ai-
gües freàtiques que ha permès
eliminar el pas soterrat que

existia a la cruïlla amb el carrer
Muntaner. Aquests treballs
s’han fet utilitzant part del ma-
terial de reblert procedent de les
obres d’enderroc de la plaça de
les Glòries. En concret s’han
reutilitzat prop de 6.000 metres
cúbics de sauló i formigó.

Ara l’obra entra en una nova
fase amb la urbanització del
costat mar de Ronda General
Mitre entre els carrers de Bal-
mes i Berlinès i del tram de Ber-
linès entre General Mitre i Her-

cegovina. Aquests treballs obli-
garan a desplaçar els dos carrils
actuals del sentit Besòs de Ge-
neral Mitre cap al costat mun-
tanya. Aquests treballs s’allar-
garan fins al mes de juny.

Les obres de General Mitre
han de convertir l’actual auto-
pista urbana en un bulevard,
amb un increment de 6.000
metres quadrats de superfície
per a vianants, amb l’ampliació
de voreres i l’augment de passos
de vianants.

Redacció
SARRIÀ-SANT GERVASI

El quiosquer venia la droga a escolars. Foto: Arxiu

Les obres de Mitre avancen

Projecció de com serà la Ronda General Mitre. Foto: Ajuntament

Commemoració | Març, el mes de les dones
El Districte de Sarrià-Sant Gervasi celebra el Dia Internacional de les

Dones amb una programació d’actes per a tot el mes de març. 
Destaca el Lliurament de la Medalla de la Dona, el 19 de març, que se

suma a un seguit de xerrades, tallers, homenatges i exposicions.  
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Una imatge de la cercavila de Sant Medir ahir al matí. Foto: Ajuntament

Sarrià-Sant Gervasi rep la pluja
de caramels de Sant Medir

EDUCACIÓ4El col·legi oficial
britànic, Oak House School de
Sarrià, oferirà a partir del se-
tembre de 2014 el Batxillerat In-
ternacional. Aquests estudis no-
més els poden oferir les escoles
certificades per l’organització
International Baccalaureate (IB). 

Tot i que al món hi ha 3.700
escoles de 147 països que ofe-
reixen aquests estudis, a Barce-
lona només hi ha 4 col·legis,
entre ells l’Oak House School,
que hagin obtingut aquesta cer-
tificació per part de l’IB.

El Batxillerat Internacional,
que es fa en anglès, se centra en
les perspectives internacionals
d’aprenentatge i educació, sen-
se deixar de banda la llengua i
cultura pròpies.

Un centre de Sarrià
oferirà estudis
internacionals

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir fa unes set-
manes un home de 29 anys acu-
sat d’abusos sexuals durant 7
anys. L’home, hauria abusat
d’un menor mentre era monitor
d’un centre juvenil ultracatòlic
de Sarrià-Sant Gervasi. La víc-
tima, que ara té 24 anys, va de-
nunciar els fets fa poc, després
de ser capaç d’explicar els abu-
sos al seu entorn. El monitor, 5
anys més gran que la víctima,
hauria abusat del jove quan
aquest tenia entre 11 i 17 anys.

El detingut era monitor d’a-
quest centre juvenil i va conèi-
xer a la víctima, a la qual es va
apropar molt, el 1999. Després
de guanyar-hi confiança  –en va
arribar a ser el cangur– va co-
mençar a abusar-ne sexualment
i a controlar-lo, i el va apartar del
seu cercle d’amics.   

Detingut un home
per abusos sexuals
a un menor

La festa més dolça de l’any es va
celebrar ahir. Com ja és habi-
tual,  el 3 de març, festivitat de
Sant Medir, les romeries om-
plen els carrers de Sarrià-Sant
Gervasi de caramels.

La celebració va començar al
voltant de les 9h del matí, amb
la cercavila de les colles Agru-
pació Bonanova, Humorística de
Sant Medir, la Nova de Sant Me-
dir de Sarrià, l'Antiga de Sant
Medir, i la Jovenívola de Sant

Medir pels carrers i les places del
districte. Un cop acabada la cer-
cavila, les colles es van trobar a
la plaça del Consell de la Vila i
van ser rebudes a la seu del
Districte pel regidor de Sarrià-
Sant Gervasi, Joan Puigdollers,
i altres autoritats.

La festa va seguir a la tarda
amb la cercavila de totes les co-
lles, cadascuna des del seu local
social, amb les carrosses, cavalls
i sobretot, la tradicional pluja de
caramels. I a les 20h del vespre
es va celebrar la desfilada de to-
tes les colles de la ciutat des dels
carrers Sant Salvador i Esco-
rial, encapçalada per la colla

portadora de la bandera de la
Federació de Colles i l’Orques-
tra Municipal de la Guàrdia Ur-
bana de Barcelona.

La festa de Sant Medir com-
memora la primera romeria que
es va fer fins a l’ermita que por-
ta el seu nom a Sant Cugat, el 3
de març de 1830. Llavors la va
fer Josep Vidal i Granés, un
forner de Gràcia devot del sant
qui, en compliment d'una pro-
mesa, va pelegrinar fins a l'er-
mita. Per atraure l'atenció de la
gent va anar oferint dolços que
elaborava al seu forn, convertint
la romeria i el repartiment de ca-
ramels en una tradició.

Redacció
SARRIÀ-SANT GERVASI
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Prevenir i disminuir els furts en
les zones de Sarrià-Sant Gerva-
si on es concentren els locals d’o-
ci nocturn. Amb aquest objectiu
s’ha posat en marxa una cam-
panya de sensibilització i vigi-
lància al districte que també vol
oferir recursos a les víctimes, en
cas que no es pugui evitar un ro-
batori o algun altre delicte.

La primera fase d’aquesta
campanya es va dur a terme els
caps de setmana del 6, 7 i 8 de fe-
brer i el del 13, 14 i 15 del mateix
mes. Segons explica Imma Sam-
pé, directora de Serveis a les
Persones i Territori de Sarrià-
Sant Gervasi, el districte “té l’o-
ci nocturn concentrat en una
zona determinada, i volem pre-
venir que s’hi produeixin furts,
que sigui una zona tranquil·la”.
Per això aquesta campanya, que
impulsa el govern del Districte,

es fa conjuntament amb la Guàr-
dia Urbana, els Mossos d’Es-
quadra i els locals d’oci nocturn
de la zona. “Es tracta que els qui
volen cometre els seus delictes,
comprovin que hi ha una com-

plicitat entre els locals i l’admi-
nistració”, comenta Sampé.

La campanya consisteix en la
sensibilització del perill de furts
a l'interior dels locals i en infor-
mar sobre les comissaries on
denunciar-los. Per fer-ho, s’han
repartit, durant aquesta prime-
ra fase, 20.000 posa-gots amb la
imatge de la campanya i el lema
Vigila les teves coses, a més de

5.000 fulletons i 500 adhesius
entre els 15 locals adherits a la
iniciativa, dels carrers Tuset i
Lincoln. En aquesta primera
fase s’ha implicat el personal
dels locals d'oci nocturn, com els
treballadors de seguretat que
han repartit fulletons. 

“Els clients han vist els car-
tells i han visualitzat la infor-
mació” explica la directora de
Serveis a les Persones i Territo-
ri. De cara al mes de maig, quan
augmenta el volum de persones
que freqüenten els locals noc-
turns, s’engegarà la segona fase
de la campanya que presentarà
algunes novetats, com incorpo-
rar una campanya amb anglès.
“L’important és treballar con-
juntament amb els locals” explica
Sampé, “ells saben que passa
dintre els locals, i nosaltres tenim
una visió més global”. 

El treball conjunt és el punt
clau per l’èxit de la campanya i
l’assoliment del gran objectiu,
que és “reduir un 30% els furts i
millorar la convivència a la zona”. 

Una nit més segura
» El Districte i els locals nocturns treballen en una campanya de prevenció de furts a Sarrià-Sant Gervasi
» La primera fase de la iniciativa es va fer durant el febrer i està previst que es repeteixi el mes de maig

Redacció
SARRIÀ-SANT GERVASI

SEGURETAT4 La Guàrdia Ur-
bana juga un paper molt im-
portant en la campanya de pre-
venció de furts. Les patrulles de
la policia sempre són presents a
les zones de concentració d’oci
nocturn, però tal com explica
l’intendent la Guàrdia Urbana
de Sarrià-Sant Gervasi, Montse
Pina, durant la primera fase de
la iniciativa han intensificat la
seva presència a la zona.

Els cossos de seguretat tre-

ballen conjuntament amb els lo-
cals, ja que segons explica Pina,
“si es produeix un furt, ens po-
den avisar i prenem nota de la
denúncia, sense que l’afectat
s’hagi de desplaçar a una co-
missaria”.

Aquesta col·laboració dóna
els seus fruits, tot i que la poli-
cia no entra dins els locals, i el
principal objectiu de la cam-
panya no és sancionar, sinó
prevenir els furts.

Col·laboració positiva

Sota el lema Vigila
les teves coses, 

s’informa del perill
de furts a l’interior

dels locals

Una imatge del carrer de Tuset (esquerra) i el carrer Lincoln (dreta) on es realitza la campanya. Fotos: Google Maps

Unió | Els locals d’oci nocturn s’associen
Com a conseqüència de la campanya de prevenció, molts dels locals nocturns de Sarrià-

Sant Gervasi han vist la necessitat d’associar-se per defensar els seus interessos comuns i
contribuir a la convivència als barris. És el cas dels locals del carrer de Lincoln, que 

podrien seguir el camí dels del carrer Tuset, que van crear una associació el juny de 2012. 
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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 Sarrià Vi-
cenç Gasca, president de la fun-
dació, que es mostra satisfet de la
fi de “la indefinició en la qual 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 els 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

El març torna a ser el mes 
de les xocolatades a Sarrià

GASTRONOMIA4Negre, blanc,
amb llet o amb aromes. Poca
gent s’escapa al poder que exer-
ceix aquest producte afrodisíac,
i a l’Eix Sarrià coneixen perfec-
tament aquesta sensació. Per
aquest motiu, l’associació co-
mercial celebra durant aquest
març el seu mes de la xocolata,
“una forma perquè la gent s’en-
tretingui passejant pel barri”, se-
gons afirma a Línia Sarrià Mò-

nica Pérez, dinamitzadora de
l’Eix Sarrià. 

Durant tots els dimecres de
març, l’eix instal·larà estands on
es farà una xocolatada gratuïta per
a tothom que hi passi. Aquesta ac-
tivitat, que es duu a terme amb la
col·laboració del Mercat de Sarrià,
comença demà mateix amb una
xocolatada a la plaça de Sarrià. La
campanya finalitzarà el pròxim
dissabte 5 d’abril al mercat. 

F. Javier Rodríguez
SARRIÀ

L’Eix Sarrià torna a celebrar el seu mes de la xocolata. Foto: Arxiu

Informen sobre la nova
ordenança de terrasses

CAMPANYA4Un total de 20 in-
formadors recorreran al llarg
d’aquest mes de març les més de
4.500 terrasses de bars i restau-
rants que hi ha a tota la ciutat.
Aquesta actuació s’emmarca en
la campanya informativa que vol
dur a terme l’Ajuntament per
explicar la nova ordenança de te-
rrasses que va entrar en vigor el
passat 1 de gener. 

Aquesta nova ordenança uni-
fica en una sola llei les 17 nor-
matives que existien a la ciutat
fins al moment i se centra en la
millora de la circulació dels via-
nants per les voreres on se situen
les terrasses. Els informadors de
l’Ajuntament comprovaran si la

terrassa en qüestió compleix les
especificacions de la nova nor-
mativa, que té com a prioritat ga-
rantir l’accessibilitat a les perso-
nes amb deficiències visuals, els
cotxets o les cadires de rodes
perquè no tinguin problemes a
l’hora de circular per les voreres.

L’ordenança, a més, prohi-
beix que alguns elements ados-
sats a la façana, com ara faristols,
jardineres o taules auxiliars, es
col·loquin fora del perímetre de
la terrassa. Pel que fa als para-
vents laterals, només es podran
col·locar en dos costats simultà-
niament i els ancoratges no po-
dran estar fixats a terra perma-
nentment. 

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 quant 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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La primera edició de la cura so-
lidària Barcelona Magic Line,
celebrada aquest passat diu-
menge i que va travessar de dalt
a baix el districte de Sarrià-Sant
Gervasi, va aconseguir recaptar
120.000 euros que es destinaran
a set causes diferents. 

La prova va iniciar-se al parc
de les Aigües, i va recórrer un to-
tal de 7 turons de tot Barcelona,
cadascun dels quals estava de-
dicat a una causa solidària dife-
rent. La Barcelona Magic Line va
travessar Sarrià-Sant Gervasi, i
una de les sortides de la prova va
tenir lloc a Vallvidrera, en concret
la dels 20 quilòmetres. 

El districte va oferir un dels
seus turons, el de Sant Pere Màr-
tir, dedicat a la infància hospita-
litzada. D’aquí la competició va

seguir cap a les Corts i Sants-
Montjuïc fins a arribar a la plaça
Nova, al costat de la catedral de
Barcelona. 

En termes de participació, al
voltant de 5.500 caminadors,
agrupats en 350 equips i provi-
nents d’arreu del país, van par-
ticipar en les diferents modalitats
de la travessa –de 10, 20 i 30 qui-
lòmetres–. 

Aquesta competició està or-
ganitzada per l’Obra Social Sant
Joan de Déu, que destinarà els di-
ners recaptats a 7 causes dife-
rents: a ajudar les persones amb
problemes de salut mental, a les
persones sense llar, als depen-
dents, als infants hospitalitzats,
a la recerca biomèdica, a la coo-
peració internacional i a les emer-
gències socials. 

Els participants van ascendir a 7 turons de Barcelona. Foto: Ajuntament

La Barcelona Magic Line 
recapta 120.000 euros

» Més de 5.000 caminadors participen en aquesta cursa solidària
» La prova, que va travessar Sarrià, va recórrer 7 turons de la ciutat

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”.
Segons el document, un 76%
de la població escolar practica es-
port. Això situa Barcelona per
sobre de la mitjana de Catalun-

ya, que és del 67,3%. Aquesta xi-
fra, tanmateix, només és supe-
rada internacionalment per Fin-
làndia i Austràlia, amb un 84%
i un 73%, respectivament. 

De l’estudi també es des-
prèn que la transmissió d’hàbits
esportius en el nucli familiar és
decisiva, ja que un 83% dels es-
colars que fan esport tenen pa-
res o mares que també fan es-
port. Segons l’estudi, són el fut-
bol, el bàsquet i la natació els es-
ports practicats de forma orga-
nitzada amb més demanda. Com
a novetat destaca que la pràcti-
ca de futbol entre les noies ha
augmentat.

El CT Barcino i PRO3 arriben 
a un acord de col·laboració

TENNIS4El Club Tennis Barci-
no i PRO3 van signar ahir un
conveni de col·laboració per a l’a-
valuació i el seguiment psicolò-
gic d’un grup especial de ten-
nistes del club. 

Mitjançant aquest acord, 11
jugadors d’entre 13 i 15 anys del
grup de continuïtat de l’escola de
tennis del club es beneficiaran
dels serveis de PRO3 per a l’a-
valuació, seguiment i desenvo-
lupament de joves tennistes.

El PRO3 és un test psicològic
vinculat al món de l’esport cre-
at per l’empresa nord-america-
na homònima. Aquest programa
inclou observacions en pista i en
circulació, a més d’entrevistes
amb l’entorn dels tennistes, in-
closos pares i tècnics. L’objectiu
principal del test és desenvolu-
par les capacitats personals i
mentals necessàries per acce-
dir i mantenir l’esportista en un
nivell òptim de competició.

Redacció
SARRIÀ-SANT GERVASI

La pràctica esportiva entre joves i infants ha crescut un 9,2%. Foto: Ajuntament

Bàsquet | Surten a la venda els abonaments per al Mundial
Els Abonaments Ciutat, que permeten assistir a la fase de grups del Mundial de bàsquet 2014

que tindrà lloc a l’Estat durant el setembre amb un 20% de descompte, i els Abonaments 
Medalles, que garanteixen l’accés a la final i al partit per al tercer lloc, ja estan a la venda. 

Barcelona serà subseu d’aquest esdeveniment, acollint els partits de la fase final.

La Diputació signa un
conveni amb la fundació ESI

SOLIDARITAT4La Diputació i la
fundació sense ànim de lucre Es-
port Solidari Internacional (ESI)
van signar divendres un conveni
de col·laboració per potenciar la
participació dels ens locals en ac-
cions solidàries esportives.

El president de la Diputació,
Salvador Esteve, i el president
d’ESI, Josep Maldonado, van es-
tablir un protocol de col·laboració
entre les dues entitats en un acte
que va comptar amb la presència

del diputat d’Esports, Josep Sa-
lom, representants esportius de la
província i exesportistes com Al-
bert Costa o Jordi Arese. Mitjan-
çant aquest conveni, la Diputació
podrà aprofitar els projectes que
porta a terme ESI per tal de re-
forçar les accions de responsabi-
litat social corporativa. 

ESI és una fundació que vol
“humanitzar l’esport” i convertir-
lo en una eina de suport a comu-
nitats en situació de pobresa.
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DIMECRES 19 DE MARÇ
18:00 El caso de la señora estupenda. Ambien-

tada als Balcans, durant la guerra, Victòria és
una dona en una situació legal delicada
que intentarà evitar/ Teatre de Sarrià.

DIMECRES 5 DE MARÇ
18:00 Curs Sempre libera: òpera i feminisme. Una

sessió en la qual es mostraran quines van ser
les heroïnes d’òpera més feministes de la his-
tòria del gènere./ Biblioteca Clarà.

DISSABTE 22 DE MARÇ
11:30 Donesland, mostra  artesanal. Dones i ho-

mes joves estan recuperant amb un tint
nou habilitats i costums de les nostres àvies
i besàvies. Vine i retroba en aquesta mostra
un tast d'aquests sabers de sempre, que, de
manera natural, tenen en compte la fragili-
tat del món on vivim proposant la reutilització,
el fes-t´ho tu mateix i el treball en xarxa i pel
gust de fer-ho. / Centre Cívic Sarrià.

FINS AL 26 DE MARÇ
10:30 Artistes catalanes del dibuix i la pintura.

Exposició sobre dones miniaturistes, pinto-
res, dibuixants i il·lustradores que amb la seva
obra han contribuït a configurar el patrimo-
ni artístic de Catalunya. / Can Castelló.

DIUMENGE 9 DE MARÇ
18:00 Col·labora amb un somriure. Espectacle in-

fantil solidari que recull els millors números
del repertori del pallasso català, emmarcats
en un espectacle que conté l'essència de sem-
pre i el repte de seguir sorprenent./ Teatre de
Sarrià.

DIUMENGE 9 DE MARÇ
16:00 Derbi de basquet de La Salle Bonanova

contra els Escolapis de Sarrià corresponent a
la jornada 22 de la Tercera Categoria Masculina
/ Poliesportiu La Salle.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Amb motiu del Dia Internacional de les
dones, el Centre Cívic proposa una ac-
tivitat diferent per gaudir entre pares
i fills. "El dia que la princesa es va es-
capar" és un taller on adults i infants
jugaran a canviar el destí de la prin-
cesa protagonista. / Casa Sagnier.

Taller de contes
Divendres 7 de març a les 17:30

L'Associació Catalana de Dansa Lliure or-
ganitza sessions obertes de la modali-
tat de dansa lliure. L'objectiu és desco-
brir una modalitat de ball on es treba-
lla l'alliberació d'energia, la cerca de la
naturalitat, el gest just i l'expressió es-
pontània. / Casa Orlandai.

Torneig solidari 
de dobles i calçotada

El Club de tennis Barcino organitza un
torneig solidari de dobles entre els seus
socis. L’esdeveniment acabarà amb una
calçotada./ Pavelló Olímpic Espanya In-
dustrial.

Tenir una bona reputació online és un
element molt important pels estu-
diants a l'hora d'aconseguir una beca
d'estudis o de pràctiques o inclús una
feina. La xarxa és una de les fonts d'in-
formació més importants per les per-
sones encarregades de prendre aques-
ta decisió. / PIJ Sarrià-Sant Gervasi.

Xarxes socials, 
Treu-li tot elprofit

Dimecres 19 de març a les 18:00

Dissabte 8 de març a les 9:00

Descobreix el món 
de la dansa lliure

Fins al 27 de març a les 18:30

AGENDA MENSUAL
agenda@comunicacio21.com
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