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L’amenaça de la contaminació
» La pol·lució ambiental causa milions de morts i malalties cada any, també a Catalunya

» La contaminació a l’estació de Gràcia-Sant Gervasi supera diversos límits saludables i fins i tot legals

Cada any moren al món uns 4 mi-
lions de persones per culpa de la
contaminació. Són xifres de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS) que posen de manifest que
la contaminació atmosfèrica és un
problema, i greu, que està sobre
la taula. Tot i els intents polítics
per reduir els nivells de pol·lució,
la situació segueix sent preocu-
pant i es troba lluny d’aconseguir
la sostenibilitat.

L’OMS alerta que una vuitena
part de les morts mundials que es
produeixen cada any tenen rela-
ció directa amb la contaminació
de l’aire, ja sigui a l’interior de les
cases (4,3 milions estimats de
morts) o ambiental (3,7 milions
estimats de morts). Aquesta últi-
ma és molt present a les grans ciu-

tats i àrees metropolitanes. Les
partícules i agents contaminants
són substàncies molt nocives, ja
que s’inhalen amb la respiració.
S’ha comprovat que hi ha relació
entre l’exposició a la pol·lució i les

malalties cardiovasculars, el càn-
cer i les malalties respiratòries.

Aquest és un problema que
afecta, sobretot, els països d’in-
gressos baixos i mitjans a les re-
gions de l’Àsia Sud-oriental i del
Pacífic Occidental, però que en
menor mesura també és ben pre-
sent al nostre país. Segons diver-

sos estudis europeus, a l’Estat hi
ha unes 20.000 morts prematu-
res per la contaminació de l’aire.
Els ecologistes ja fa temps que avi-
sen que aquest és un problema
greu i que l’aire que respirem dis-
ta molt del que seria recomanable.

UN PROBLEMA PROPER
Un informe de l’organització Eco-
logistes en Acció sobre la qualitat
de l’aire el 2012 revela que a tot
Catalunya es van superar els va-
lors anuals i diaris recomanats per
l’OMS de diverses partícules con-
taminants, i en algunes estacions
de mesura també els límits legals.
De fet, les pitjors dades es van re-
collir a l’àrea de Barcelona.

La Comissió Europea ha ela-
borat una legislació que regula i
estableix límits legals en els valors
de concentració de diòxid de car-
boni, diòxid de nitrogen (NO2),
partícules fines en suspensió a l’ai-
re (PM10 i PM2,5), ozó troposfè-

ric (O3) i diòxid de sofre (SO2), les
substàncies contaminants més
presents a Catalunya. A banda de
la regulació legal, l’OMS també
marca uns límits, més exigents,
sobre els nivells de contaminació

de l’aire, en funció del que consi-
dera saludable.

A Barcelona hi ha diverses
estacions que mesuren la qualitat
de l’aire. En totes elles el 2012 es
van superar els valors mitjans
anuals recomanats de PM10 i
PM2,5. De fet, l’OMS recomana
que no es superi el valor límit dia-

ri de PM2,5 (25 μg/m3) més de 3
dies l’any, i a les estacions del Po-
blenou, la Plaça Universitat i la de
Gràcia-Sant Gervasi es van su-
perar 76, 70 i 66 dies respectiva-
ment. També es van superar els
valors legals anuals de NO2 a
quatre estacions més (Poblenou,
Ciutadella, Gràcia-Sant Gervasi
i l’Eixample) i en diverses els re-
comanats d’O3. Això fa que l’àrea
metropolitana de Barcelona, jun-
tament amb el Baix Llobregat,
presentin les situacions més pre-
ocupants. En gran part per culpa
de la concentració industrial i de
trànsit rodat i marítim.

Ecologistes en acció, a més,
denuncia que actualment no exis-
teix un pla d’actuació efectiu per
reduir els nivells de contaminació
a la zona, fet que consideren una
“falta de compromís de les admi-
nistracions catalanes”. La conta-
minació és ja un problema i, so-
bretot, una amenaça per al futur. 

Joaquim Gómez Ribas
SARRIÀ-SANT GERVASI

La concentració de cotxes i l’activitat industrial són les principals causes de contaminació atmosfèrica. Foto: Arxiu

Moren 3,7 milions 
de persones al món
per la contaminació

de l’aire cada any

L’OMS considera 
la pol·lució 

ambiental com un
agent cancerigen
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REDACCIÓ4Regar només amb
l’aigua que les plantes necessiten
per millorar la gestió hidràulica
i reduir un 25% la factura mu-
nicipal. Aquest és l’objectiu del
nou mètode de reg que Barcelo-
na està començant a implantar
als seus parcs i jardins. 

Aquest sistema, que es con-
trola des d’una tauleta tàctil, és
únic al món i de moment només
està operatiu al parc Central del
Poblenou, tot i que a partir d’a-
quest mes s’implantarà al parc
de la Ciutadella i al parc Central
de Nou Barris. 

Per posar en marxa el siste-
ma ha calgut un treball previ
d'inventariat de les espècies de
cada parc i les seves necessitats
d'aigua, la revisió dels sistemes
de reg i la instal·lació de sensors
d'aigua i humitat, soterrats en di-
ferents punts de l’espai. Les da-
des dels sensors, combinades
amb les que proporcionen les es-
tacions meteorològiques i els
pluviòmetres de la ciutat, per-
meten ajustar la quantitat d'ai-
gua que necessiten les espècies
vegetals que hi viuen. 

L’Ajuntament calcula que
aquest nou sistema smart water
permetrà estalviar prop de

425.000 euros a la factura anual
de l’aigua de la ciutat. 

"Estem utilitzant la forma
tradicional dels pagesos cata-
lans, que sempre han estat molt
eficients en l’àmbit de l'ús de l'ai-
gua i el control del reg, per con-
vertir-la en tecnologia del segle
XXI al servei de la ciutat", expli-
ca el regidor de Sarrià-Sant Ger-
vasi i de Medi Ambient i Serveis
Urbans, Joan Puigdollers.

Ara que ja s'ha desenvolupat
aquesta eina de gestió, només
caldrà ajustar-la de manera pro-
gressiva a les característiques de
cada parc per generalitzar-ne
l'ús a la resta d'espais de la ciu-
tat. Les previsions són que du-
rant aquesta primera fase d’im-
plantació s’arribarà al 27% dels
parcs de la ciutat. 

El tinent d’alcalde d’Hàbitat
Urbà, Antoni Vives, recorda que
“aquest és un projecte que no
existeix a cap altra ciutat del
món”, a més de relacionar la seva
instal·lació amb la voluntat de
convertir Barcelona en una
smart city. De fet, Vives fa ex-
tensiva aquesta iniciativa i as-
segura que “aquest és un siste-
ma que instal·larem en altres ciu-
tats del món”.

La primavera ja ha arribat, amb
el seu bon temps i la fi de l’apa-
tia i el recolliment hivernal. En
aquest sentit, ja estan obertes les
inscripcions als tallers i cursos
que ofereixen els casals i centres
cívics del districte.

Sarrià-Sant Gervasi és el dis-
tricte que compta amb l’oferta
més àmplia de tot Barcelona,
amb un total de 12 equipaments
municipals –8 centres cívics,
dos casals de barri i dos casals de
gent gran– que impulsen la con-
vivència i la creativitat. 

Aquests espais agrupen els
cursos que ofereixen en grans

blocs com cuina i nutrició, cos i
ment, dansa i moviment, salut i
creixement personal o llengua i
cultura, entre d’altres. A més,
aquestes activitats són ben di-
verses i van adreçades a grups
concrets com famílies, joves, in-
fants, dones, gent gran o nou-
vinguts. 

Entre alguns dels cursos
oferts pels centres cívics i casals,
destaquen els que volen ajudar
a practicar idiomes i tallers de
noves tecnologies, com els que
ofereix la Casa Sagnier, o tallers
de dansa del ventre, com el que
es desenvolupa a l’Espai Putxet
de Sarrià-Sant Gervasi. Tot ple-
gat alguns exemples de la gran
varietat amb la qual compten els
equipaments municipals del dis-
tricte durant la primavera. 

Els centres cívics i casals del
districte s’obren a la primavera
» Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers dels equipaments
» Les activitats que s’ofereixen van adreçades a tots els públics

El sistema de reg intel·ligent està controlat per tauletes tàctils. Foto: Ajuntament

» La ciutat comença a instal·lar un sistema de reg intel·ligent a les zones verdes controlat per tauletes 
» Aquesta iniciativa permetrà estalviar prop de 425.000 euros anualment en la factura de l’aigua

Parcs i jardins ‘smart’

Redacció
SARRIÀ-SANT GERVASI

Premi | Barcelona, Capital Europea de la Innovació
La ciutat de Barcelona va ser escollida fa pocs dies com la Capital 

Europea de la Innovació. En aquest sentit, l’alcalde, Xavier Trias, va 
destacar que Barcelona vol ser coneguda al món com una ciutat de cultura, 

coneixement i creativitat, i va destacar l’aposta per esdevenir una Smart City.
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Actualitat a la xarxa

@JoaquimBadia: Mariano Rajoy ha desta-
cat la gran capacitat de diàleg d’Adolfo
Suárez, virtut que ell és incapaç de portar 
a terme. 

@Joan_Barbe: Feliç dia mundial del teatre!
Felicitats al @PPopular a @Convergencia-
CAT i a tota la classe política per ser grans
actors i fer-nos-ho creure.

@AlfredBosch: Si Portugal fes una De-
claració de Sobirania, el Tribunal Constitu-
cional diria que no té cabuda a la Constitu-
ció espanyola. La sobirania és sobirana.

Hi ha un debat a la nostra societat
de com s’han de tractar els ani-
mals sense fer-los patir ni mal-
tractar-los. S’acostuma a diferen-
ciar entre els animals: com a
aliment i font extractiva (gallines,
porcs, vedelles, etc.); com de com-
panyia (gossos, gats, hàmsters,
etc.); de competició (cavalls, lle-
brers, etc.); d’espectacles (elefants,
lleons, tigres, foques, etc.); de tre-
ball (bous, cavalls, ases, etc.) 

Per a cada tipologia s’acos-
tuma a donar-los un tracte dife-
rent segons les persones i la cul-
tura a la qual pertanyen: a l’Àsia
crien i es mengen gossos i a Eu-
ropa hi ha països que no es men-
jarien un conill de cap de les ma-
neres. En nom de l’estimació a les
bèsties hi ha qui està en contra de
menjar-ne i es declara vegetarià.
El tema és com se’ls ha de tractar,
aquí rauen les diferències. 

Pregunto: tenir un gos llop de
35 quilograms tancat en un pis és
correcte? Tenir un ocell engabiat?
Torturar i matar un toro, com es
pot justificar? Un cavall estirant
un carro es pot consentir? Uns
dofins, en una dofinera fent ca-
brioles, és maltractar-los? Gastar-
se un munt de diners en alimen-
tar i cuidar un gosset falder, no és
un crim havent-hi tanta gent al
món que es mor de gana? Com
matar el bestiar sense torturar-
lo? Múltiples interrogants que
hom es pot fer i que moltes vega-
des no sap quina resposta tenen.
Ens cal tenir sensibilitat amb les
bèsties, és ben cert, però també cal
no caure en l’extrem del ”bo-
nisme” de dir que els animalons
són també “fillets de Déu”, i trac-
tar-los com si fossin persones. En
quina mesura s’ha d’entendre?

4Bonisme
per Jordi Lleal

En l’editorial del diari El País
del 19 de març de 2014 es parla
d’un “Golpe de mano” o un as-
salt a la democràcia represen-
tativa per part de l’Assemblea
Nacional Catalana. La mescla
de dades de les manifestacions
de reivindicació i, de l’associa-
ció i del govern català, ja deixa
molt per desitjar. I altres coses,
com reclamar que el carrer és
cosa seva, volen fer mal perquè
volen deslegitimar-la recordant
allò de “la calle es mía” de
Fraga. Segons l’editorial, el cop
de mà contra la democràcia re-
presentativa es faria mitjançant
el full de ruta que, segons
diuen, demana la imposició
unilateral d’una separació amb
el conjunt d’Espanya. 

En castellà un cop de mà és
un atac imprevist, una agressió,
i generalment es vincula a un
aspecte militar d’acció violenta.
En català, en canvi, fa més refe-
rència a un acte ràpid o atrevit.
En canvi, el cop d’estat és pren-
dre violentament el poder polí-
tic. Però deixant de banda els
significats, qui obliga a qui? Què
és la democràcia representa-
tiva? El Parlament d’Espanya o
el Congrés i Senat o el Parla-
ment de Catalunya? I si el Par-

lament de Catalunya i els ciuta-
dans catalans són obligats pel
Parlament espanyol o el poder
executiu, el legislatiu i el judicial,
qui obliga a qui realment? No hi
ha hagut una regressió o un re-
torn cap al centralisme en
comptes d’un desenvolupament
de les nacionalitats espanyoles?

Així, la pregunta hauria
d’ésser  si és una falsedat la de-
mocràcia espanyola. I si el fran-
quisme va reformar des de la
seva legalitat les lleis i va anar
cap a la monarquia constitucio-
nal, per què ara, des d’aquesta
legalitat, no es pot anar cap a
una reforma de la Constitució i
de l’organització territorial
d’Espanya? I per què no deixen
fer un referèndum d’autodeter-
minació demanat pel poble i el
Parlament de Catalunya?

Que cadascú tregui les
seves conclusions sobre el poc
sentit democràtic que té l'Estat
espanyol, però com que em
sembla que aquest és poc de-
mocràtic, els ciutadans de Ca-
talunya, amb el seu Parlament,
hem d’anar cap a un Estat-
Nació més democràtic, separat
d’aquesta Espanya amb diver-
ses vares de mesurar i a la qual
se li veu el llautó cada dia.  

#NoEnsAturareu#EllSíQueParlava

4“Golpe de mano”
per Fiona Camps

#DiaDelTeatre

Només els humans intel·li-
gents són els que evolucionen i
per evolucionar cal llegir, es-
coltar i fer l’esforç de posar-se
en el lloc de l’altre.

La recent mort del que va
ser l’artífex del traspàs del sis-
tema dictatorial a l’actual sis-
tema que jo personalment
anomeno democràcia oligàr-
quica ha posat sobre la taula
multitud d’anàlisis i opinions.

Adolfo Suárez era intel·li-
gent, va fer una tasca immensa
i de vegades desagraïda, era
més un home d’Estat que de
partit i era convincent quan
parlava. Però sobretot el que
més valoro de la seva manera
de fer és que parlava amb tots,
amb tothom.

He sentit comentaris de
tota mena al voltant de la seva
persona, uns més encertats que
altres, però el que m’ha sem-
blat més adient és el d’una se-
nyora que estava a la cua per
entrar al Congrés dels Diputats
i que va dir: “es del único polí-
tico que me fiado”. Que pren-
guin nota alguns per canviar
d’actitud, perquè com deia el
president Mas, avui dia trobem
a faltar la seva manera de fer.

L’anomenada “transición a
la democracia” ja la va fer ell. El
més important va ser desmun-
tar el franquisme, tasca no
gens fàcil i que li va generar no
pocs enemics. El sistema de-
mocràtic que va muntar no és
el millor però potser és el que
es podia fer en aquell moment,
pressionat per la ultradreta
franquista i els militars. En
canvi, l’esquerra marxista i re-
publicana no li va ocasionar 

gaires problemes: es van trans-
formar en socialdemòcrates i
monàrquics per tenir part del
pastís.

Els nacionalistes són els
que més hi van perdre. Amb
l’excusa que de moment no es
podia fer res més i que més en-
davant ja ho aniríem arreglant,
ens van posar tanta aigua al vi
que no tenia gust de res.

Però així com alguns li
donen la culpa d’haver fet ma-
lament la “transición”, jo con-
sidero que ell va fer molt fins a
arribar al punt que ho va haver
de deixar i que han estat els
continuadors, per manca de la
suficient intel·ligència, els que
no han seguit evolucionant.

Sempre estem en transició
i en constant evolució, però l’e-
volució més important no és la
tècnica, no es tracta només que
els mòbils facin cada cop més
coses, sinó l’evolució del pen-
sament és la que permet avan-
çar cap a un món millor.

Adolfo Suárez va saber evo-
lucionar des del franquisme
cap a la democràcia. Pocs dels
seus coetanis i continuadors
han sabut fer el mateix i això en
els moments que corren es
troba a faltar i és vergonyosa i
barroera la instrumentalització
que fa el govern del Partit Po-
pular de la seva figura, dient
que Suárez hagués fet el mateix
que Rajoy en la qüestió cata-
lana.

Suárez s’entenia millor
amb Tarradellas o amb Pujol
que amb Fraga, ell parlant amb
tothom hagués mirat de trobar
una solució per a les aspira-
cions del poble català.

per Ramon Masvidal

4L’home que parlava amb tots
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Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

@CalaixNikov: A Holanda esperen que la
pacient del crani artificial es recuperi per
anunciar la notícia, i els mesetaris comen-
cen l'enterrament abans de morir.

@GLlamazares: Tragedia en la política de
inmigración en Ceuta, fallos en la marcha
del 22M y fiasco de la ley de seguridad ciu-
dadana. ¿Ministerio de qué?

@cristina_pardo: Roban del Hospital
Ramón y Cajal 4 pantallas de plasma de
los quirófanos. ¡Eso es que Rajoy prepara 
alguna comparecencia!

La sempre controvertida opinió dels di-
versos actors, de diferents tendències i
pensaments polítics, ens porten a l’eterna
discussió sobre la pluralitat informativa
als mitjans de titularitat publica, ja que
els privats evidentment poden editoria-
litzar i informar de manera lliure i con-
vidar o deixar de fer-ho a qui els pagui
sense haver de donar explicacions a
ningú, ja que, en la majoria dels casos,
aquests mitjans es distingeixen per ser
paral·lels a pensaments polítics d’actors
amb els quals tenen afinitat o que, di-
rectament, en reben ajuts i subvencions
del caire que sigui.

Però és en el terreny públic allà on la
cosa es complica, ja que, si més no, tots
els mitjans haurien de ser el màxim plu-
rals i objectius possible, tant pel que fa
a les seves informacions com en les
veus-pensaments dels convidats, opi-
nadors, tertulians o presentadors que
participen en l’elaboració d’aquestes in-
formacions, que a priori haurien de re-
collir les opinions de tothom, inclosos
partits polítics en la mesura en què es-
tan representats al Parlament.

Però malgrat que els nostres mitjans
públics estan absolutament controlats per
l’únic òrgan de vigilància que existeix a
l’Estat (recordem que Espanya no disposa
de cap organisme semblant al CAC, que
sí que tenen la gran majoria dels països
democràtics i, sobretot, els de la UE), en-
cara hi ha qui vol alimentar el dubte en
aquest aspecte, i no es cansa de fer el plo-
raner i cridar a la queixa per “la injustí-
cia de la qual és objecte per tenir poca pre-
sència als mitjans públics”, diuen.

A l’hora de la veritat, però, resulta que
aquesta presència personal i informati-
va depassa absolutament la quota de re-
presentativitat parlamentària dels quei-
xosos. I parlo directament i sense embuts
dels partits, líders i representants de Ciu-
tadans i PP, encara que això darrerament
també passa amb el PSC.

Per això, en llegir l’article “Un apunt
sobre la pluralitat”, que el secretari de Co-
municació de la Generalitat, Josep Mar-

tí i Blanch, publica en el seu blog perso-
nal, no m’ha sorprès perquè el conec bé,
però sí que he quedat gratament im-
pressionat, i he de dir que comparteixo
absolutament la seva reflexió. Martí
constata de manera molt explícita que el
victimisme dels botxins habituals que-
da absolutament desmuntat amb les
seves bones aportacions, reflexions in-
teressants i dades molt concretes. Suposo
que als periodistes objectius els serà d’u-
na gran ajuda i s’hi podran identificar, tal
com m’ha passat a mi.

Per cert, Josep Martí i Blanch, que fa
una tasca modèlica al capdavant de la Se-
cretaria de Comunicació de la Generali-
tat i és un dels puntals del president Mas
en el procés del nostre país cap a la seva
llibertat, va ser acusat, paradoxalment,
per aquests mateixos victimistes plora-
ners, d’haver estat pròxim al PP i no sé
de quantes maldats més. El secretari de
Comunicació s’ha caracteritzat sempre
per haver parlat clar i català, i entre al-
tres coses per haver escrit un llibre-as-
saig excel·lent al meu entendre, sincer i
gens demagog, que recomano molt i que
es titula Ets de dretes i no ho saps.

Per aquestes coses que esmento i
moltes altres, comparteixo aquestes re-
flexions comunicatives amb ell, i també
amb els professionals que tenen una vi-
sió del periodisme com cal. Gent que,
sense renunciar a les seves idees perso-
nals ni als seus principis, són capaços de
diferenciar entre el que és real i el que no
ho és, la qual cosa, si parlem d’informa-
ció i d’afers d’interès general, és d’un va-
lor molt important en favor de la plura-
litat i claredat informatives. I al nostre
país, per sort, en tenim força d’aquests
bons professionals.

Només cal, tal com diu l’amic Mar-
tí, fer un tomb pel dial i fer una estona de
zapping televisiu per constatar-ho, i
contrastar-ho amb la molta demagògia
que s’aboca a l’opinió pública des d’altres
emissors, sobretot els mitjans públics es-
tatals i els també públics d’algunes au-
tonomies que m’estalvio de citar.

4Mitjans públics i pluralitat 
per Santi Capellera

por David Rabadà

Este próximo mes de Mayo se celebrará
el 5º Congreso Nacional sobre la Hipe-
ractividad en Barcelona para mostrar
los últimos avances farmacéuticos en
este campo. Parece obvio que en este con-
greso no se van a exponer opiniones di-
versas, ya que solo se va a imponer una
única visión sobre la hiperactividad: la de
una enfermedad a curar con anfetaminas,
como defienden las farmacéuticas, que ca-
sualmente subvencionan este evento.
Un congreso dirigido casi exclusivamen-
te a familias a quienes se les ofrece todo
tipo de facilidades. ¿Qué clase de congreso
científico es este que pretende que sus
principales asistentes sean hijos, ma-
dres y padres pero no científicos, médi-
cos y psicólogos? ¿No se tratará todo de

una simple publicidad de las farmacéu-
ticas? Llevo veinte años impartiendo cla-
se entre adolescentes. ¿Qué decir de la hi-
peractividad? Pues que existe, pero con
dos matices. El primero es que hay de-
cenas de causas diferentes que perpetú-
an la hiperactividad, y la segunda es que
la inmensa mayoría de ellas no son cien
por cien innatas sino solo malos hábitos.
Ante esto no se comprende que un tras-
torno que se diagnostica por observación,
y no por análisis clínicos, se trate con unas
anfetaminas que conllevan efectos se-
cundarios no deseados. Si el psiquiatra
que definió la hiperactividad, Leon Ei-
senberg, confesó siete meses antes de fa-
llecer que era una enfermedad ficticia,
¿cómo se entiende este Congreso?.

En aquests moments, la maleïda xacra
de la pobresa se situa al bell mig del de-
bat polític i ciutadà de casa nostra. A ho-
res d'ara, la cancerígena pobresa –que
d'ençà del 2008 provoca que cada dia 88
catalans siguin xuclats pel cicló antiso-
cial de la indigència– esdevé clarament
polièdrica, tot i que les causes principals
les podríem resumir en tres punts: es-
tructurals, conjunturals i ideològiques. 

Ara i aquí es pot dir, amb tota con-
tundència, que la pobresa amenaça la de-
mocràcia i l'estat de dret; també la pau so-
cial. De fet, una societat que no garanteixi
uns mínims d'habitatge, subministra-
ments i alimentació es pot dir clarament
que no és una societat justa, però tampoc
equilibrada, lliure ni democràtica. Un al-
tre aspecte a tenir en compte de la pobresa
és la seva relació amb l'anomenada cri-
si. Ara tenim una pobresa desbocada,
però amb la bonança econòmica també
existia pobresa; és a dir, que més enllà de
causes conjunturals la pobresa a casa nos-
tra és estructural; i tot això està molt re-
lacionat amb qüestions ideològiques. 

En aquest sentit, és totalment inco-
herent que es digui que la causa de la po-
bresa a Catalunya és l'agenda nacional,
quan després es dóna suport a polítiques
neoconservadores i centralitzadores, que

d'ençà de fa una pila d'anys, són les grans
responsables d'aquesta situació de desi-
gualtat i manca de justícia social. Cal no
oblidar que les directrius i polítiques an-
tisocials del govern espanyol i la Comis-
sió Europea –en què ha primat el dog-
matisme econòmic (retallades irracionals)
per damunt de l'humanisme europeista–
ha provocat que la pobresa es consideri
una mena d'exèrcit de reserva laboral, al
servei d'una economia financera i espe-
culativa que ha perdut el nord. 

En l'àmbit més domèstic, una qües-
tió que s'oblida amb molta facilitat és l'e-
conomia submergida. Si no aconseguim
rebaixar aquest 25% d'economia “negra”
no aconseguirem més recursos econò-
mics per lluitar amb eficàcia contra la po-
bresa. L'economia submergida és la gran
metàstasi social; és la coartada perfecta
del capitalisme plutocràtic actual per
impedir poder fer polítiques socials amb
cara i ulls. L'economia submergida tam-
bé provoca pobresa laboral, que és la res-
ponsable de l'ensorrament dels salaris –
públics i privats–, de l'estancament del
consum i de la deflació. En síntesi, no hi
ha dubte que la pobresa ens amenaça a
tots i, sobretot, amenaça l'estabilitat so-
cial, la llibertat i la democràcia. És el gran
càncer de la nostra societat actual.

per Josep Loste

4Bajo congreso dudoso

4Pobresa polièdrica
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Els jardins de la casa Muñoz Ra-
monet (al carrer Muntaner) obri-
ran aviat al públic. Així ho va
confirmar el tinent d’alcalde de
Cultura, Coneixement, Creati-
vitat i Innovació, Jaume Ciura-
na. Les instal·lacions s’estan ade-
quant, sobretot l’exterior, i tam-
bé les escultures que s’estan res-
taurant abans de permetre l’en-
trada de visitants. Ciurana ho va
explicar en una roda de premsa
en la qual també va anunciar que
el consistori ha presentat una
querella contra les filles de l’em-
presari per la desaparició de
més de vuit-cents objectes del lle-
gat de Julio Muñoz Ramonet.

L’Ajuntament considera que
s’ha incomplert la sentència ci-
vil que les comprometia a en-
tregar tot el llegat patrimonial

que l'empresari va deixar en he-
rència al consistori, que inclou
els immobles dels carrers de
Muntaner i Avenir. Per això pre-
senta la querella amb la intenció
d’aconseguir el retorn dels ob-
jectes.

LES FILLES NEGUEN ELS FETS
En un comunicat que han fet
arribar a diversos mitjans, les

quatre filles de l’empresari afir-
men que no han sostret cap ob-
jecte del llegat del seu pare i que
han entregat íntegrament el que
tocava. A més, diuen que l’A-
juntament menteix i que fent pú-
blica la querella atempta contra
el seu honor i fa un judici públic,
per la qual cosa prendran accions
civils i penals contra el tinent
d’alcalde Jaume Ciurana.

Una imatge dels jardins de la casa de Muñoz Ramonet. Foto: Arxiu

Els jardins de la casa Muñoz
Ramonet obriran aviat

» L’Ajuntament es querella per la falta d’algunes obres del seu llegat
» Les filles neguen haver-se endut res i denuncien el consistori

L’Ajuntament vol evitar les 
maniobres militars a Collserola
POLÈMICA4El regidor de Sa-
rrià-Sant Gervasi, Joan Puig-
dollers, va explicar en una en-
trevista a BTV que l’Ajuntament
intenta que no es repeteixin les
maniobres militars al Parc de
Collserola que va fer l’exèrcit es-
panyol el maig de l’any passat.

Puigdollers va afirmar que  el
consistori ha demanat al Minis-
teri de Defensa que no es tornin
a produir aquestes maniobres, i
que la petició ha estat ben re-

buda. Tot i això no garanteix que
l’exèrcit espanyol compleixi
aquesta demanda.

El maig de l’any passat es van
captar imatges de militars ar-
mats a Collserola, un fet que va
confirmar l’exèrcit. Aquesta no
és l’única ocasió en què s’han po-
gut veure, ja que el Col·lectiu An-
timilitarista de Sant Cugat
(CASC) ja fa anys que denuncia
que hi ha presència militar en
aquest parc.

TECNOLOGIA4Desenvolupar
capacitats com el treball en
equip, l’interès per la ciència i la
tecnologia, la innovació, la cre-
ativitat i l’emprenedoria. Amb
aquesta finalitat es va crear el
1998 la First Lego League, que
la setmana passada va celebrar
la seva final a Barcelona.

La Salle Bonanova ha estat la
seu de la final d’aquesta com-
petició on els participants, alum-
nes d'entre 10 i 16 anys, han de
construir i programar un robot

capaç de dur a terme tasques en
un taulell, com arrossegar un ca-
mió, activar una palanca o posar
en marxa un avió. També han de
defensar el seu projecte davant
d'un tribunal, explicant als jut-
ges com l'han dut a terme, amb
quins objectius i quin rol ha
adoptat cada membre dins el
grup. Enguany la temàtica es-
collida ha estat els desastres
naturals.

En aquesta final hi han par-
ticipat més de 300 joves de 32

escoles de tota Espanya. Entre
elles set escoles barcelonines.

El regidor del districte de Sa-
rrià-Sant Gervasi, Joan Puig-
dollers, va comentar que “la
combinació entre educació i
competició és excel·lent per
aconseguir estudiants motivats.
Aquests joves són un gran actiu
per Barcelona i Catalunya per-
què de la seva formació i apti-
tuds depèn que el país sigui re-
ferent en la tecnologia i la in-
novació”. 
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Militars a Collserola en una foto d’arxiu. Foto: CASC

El districte acull joves científics

Celebració | 7è aniversari de la Casa Orlandai
El Centre Cívic Casa Orlandai celebra 7 anys. I ho fa amb una exposició

al voltant de les persones voluntàries Els rostres de la Casa i diverses 
activitats. Entre elles destaquen el concert de piano amb Yoko Suzuki del

pròxim dijous i el Mercat de l’intercanvi del dissabte 5 d’abril.  
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Una aplicació de la UOC 
opta a un premi internacional
INNOVACIÓ4SpeakApps és una
aplicació per aprendre idiomes
creada per l'Àrea de Tecnologia
Educativa de la UOC i diversos
professors del centre. Després de
rebre diversos reconeixements,
com una puntuació de 9 sobre 10
a un exhaustiu informe per a la
Comissió Europea, recentment
elaborat per experts de la Unió
Europea, ara opta a rebre el Le-
arning impact 2014.

Aquest és un dels guardons
internacionals més prestigiosos
que reconeixen les millors ini-
ciatives innovadores, basades
en aplicacions tecnològiques,
que contribueixin a millorar
l'ensenyament a escala global.

El guanyador es coneixerà el
pròxim 5 de maig, en el marc del
congrés que organitza l'IMS Glo-
bal Learning Consortium a Nova
Orleans (Estats Units).

L’Observatori Fabra declarat
bé cultural d’interès nacional

CULTURA4El Consell Executiu
de la Generalitat va aprovar fa
uns dies declarar bé cultural
d’interès nacional en la catego-
ria de monument històric l’Ob-
servatori Fabra. També van ser
reconeguts la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona, el
monestir de Sant Jeroni de la
Murtra, a Badalona, i l’església
de Santa Maria de Gràcia, a la
Granadella. A més, també s’ha
declarat entorn de protecció els
voltants de l’Observatori per
preservar-ne els valors cultu-
rals i paisatgístics.

L’Observatori Fabra, obra de
l’arquitecte Josep Domènech i
Estapà, està situat a la serra de

Collserola, al districte de Sa-
rrià-Sant Gervasi, i pertany a la
Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona, que té cura de
la direcció científica, del seu
funcionament i del seu mante-
niment. Les activitats que s’hi
desenvolupen des de la seva in-
auguració el 1904 abasten els
camps de la meteorologia, la
sismologia i l’astronomia.

Classificat amb el número
6, per a la seva antiguitat, l'Ob-
servatori Fabra s'integra dins
una xarxa astronòmica mun-
dial constituïda per més d'un mi-
ler d'observatoris, i des d’allà
s’han descobert alguns planetes
i altres cossos celestes.

La primera volta de les primàries
socialistes que va donar com a
vencedors a Jaume Collboni i a
Carmen Andrés ha aixecat po-
lèmica. La candidatura de Jordi
Martí va impugnar la mesa de
Ciutat Vella i va demanar revisar
la de Ciutat Meridiana i el Poble-
sec, argumentant que s’havia
constatat que diverses persones
exercien el seu vot “desconeixent
absolutament el contingut i l’a-
bast de què s’estava celebrant”.
Un fet que feia referència a la
presència de molts estrangers
que no van saber respondre per-
què votaven a les preguntes de
diversos mitjans de comunicació.

La impugnació ha estat des-
estimada per l’Autoritat Electo-
ral, tot i que ha admès males pra-
xis i la coordinadora de la Co-
missió Organitzadora ha co-
mentat que es van produir al-
guns episodis concrets i acotats
que van ser “no desitjables” tot
i que no són “impugnables se-
gons el reglament”. A tot Barce-
lona van votar 533 persones do-
cumentades amb un DNI es-
tranger, de les quals 215 (un

40%) ho van fer a Ciutat Vella, el
punt amb més participació. Tot
i que Jaume Collboni, guanyador
a Ciutat Vella, ha obert la porta
a què no es tinguin en compte els
resultats de les meses en dubte,
s’ha desestimat, ja que el resul-
tat final no patiria cap variació.

COLLBONI, EL MÉS VOTAT
Jaume Collboni i Carmen An-
drés es disputaran ser alcalda-
bles a les municipals de 2015 en
la segona volta que es farà dis-
sabte que ve. Collboni va ser el
candidat més votat amb 2.539
suports, seguit d’Andrés (1.702
vots). Fora de la pugna final han
quedat Jordi Martí (1.515 vots),
Laia Bonet (1.102 vots) i Rocío

Marínez-Sampere (589 vots),
en unes primàries en les quals
van votar 7.463 persones.

RESULTATS AL DISTRICTE
A Sarrià-Sant Gervasi es van
instal·lar dos punts de votació: a
la seu de l’Agrupació de Sarrià
del PSC (el segon punt amb més
vots de tota la ciutat) i al Casal de
Gent Gran Can Fàbregas. Tant
en un punt com en l’altre el més
votat va ser Jordi Martí amb un
total de 238 vots, seguit de Jau-
me Collboni (143 vots), Laia Bo-
net (103 vots), Rocío Martínez-
Sampere (103 vots) i Carmen
Andrés (20 vots). També es van
registrar 4 vots en blanc a l’A-
grupació de Sarrià.

Els 5 candidats després de conèixer els resultats. Foto: PSC Barcelona

El PSC admet alguns episodis
‘no desitjables’ a les primàries

Redacció
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El treball de recerca que fa tot l’a-
lumnat català de segon de Batxi-
llerat és una bona ocasió per de-
tectar aquells estudiants amb ta-
lent i sobretot amb aptituds per
a la recerca. Amb la intenció de
reconèixer els joves del districte
que tenen aquest perfil, la set-
mana que ve se celebra la VI
Mostra de Recerca Jove de Sarrià-
Sant Gervasi.

Es tracta d’un certamen en el
qual concorren els treballs de
recerca realitzats per l'alumnat del
districte, seleccionats prèviament
als diferents centres educatius.
L’objectiu de la mostra és distin-
gir les millors recerques i reco-
nèixer el treball d’investigació de
l’alumnat i del professorat de
Sarrià-Sant Gervasi. 

També és una bona oportu-
nitat per donar a conèixer a la co-

munitat educativa i a la societat
en general el treball que es fa als
centres educatius, així com ser
una plataforma d’intercanvi d’ex-
periències.

D’aquesta mostra en sorti-
ran tres treballs finalistes que

participaran més endavant en la
Mostra de Recerca Jove a Barce-
lona, juntament amb els treballs
seleccionats en altres districtes.

UN JURAT DIVERS
Per escollir els tres treballs fina-
listes, la mostra compta amb un
jurat format per persones de l’ad-
ministració, de la comunitat edu-
cativa i del món universitari. Ells

seran els encarregats de decidir
quines propostes destaquen per
l’aplicació de metodologies de
recerca.

A la mostra s’hi han presentat
21 treballs proposats per set cen-
tres de Sarrià-Sant Gervasi: Es-
cola Pia Balmes, Escola Pia de Sa-
rrià, INS Menéndez i Pelayo, INS
Montserrat, La Salle Bonanova,
MM Concepcionistas i Jesuïtes-
Sant Ignasi.

La mostra es fa el pròxim di-
marts 8 d’abril a la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
S’inaugurarà a les 9:30 del matí
i a les 10 es farà una conferència
a càrrec d'Elisabeth Engel, pro-
fessora del Departament de Cièn-
cia de Materials i Enginyeria
Metal·lúrgica de la UPC i inves-
tigadora de l'Institut de Bioen-
ginyeria de Catalunya. Després,
es faran visites per grups on els
autors i les autores exposaran els
seus treballs. Un cop finalitzades,
el jurat es reunirà i prendrà la
seva decisió.

A la recerca del talent juvenil
» La setmana que ve se celebra la VI Mostra de Recerca Jove de Sarrià-Sant Gervasi

» En aquest certament es triaran els millors treballs de recerca dels estudiants del districte

INVESTIGACIÓ4 Els treballs fi-
nalistes de cada districte partici-
paran el pròxim 24 de maig a la
Mostra de Recerca Jove a Bar-
celona, que es farà en el marc de
la Festa de la Ciència al Parc de
la Ciutadella.

La Mostra de Recerca Jove a
Barcelona està organitzada pel
Consorci d'Educació i l'Institut
d'Educació de l'Ajuntament, con-
juntament amb els Serveis Edu-
catius (CRP) i els districtes de la
ciutat. Vol impulsar la recerca
amb l'objectiu de potenciar, co-
ordinar i difondre les iniciatives
que s'estan duent a terme a la ciu-
tat tant en l'educació primària, la
secundària obligatòria i el batxi-
llerat i, alhora, garantir l'accés als
recursos que ofereix la ciutat per
a l'elaboració dels treballs de re-
cerca.

La mostra a tota la ciutat

Els millors treballs de recerca del districte participaran a la Mostra de Recerca Jove a Barcelona. Fotos: Arxiu i UPC

Es triaran els tres
millors treballs de

recerca del districte

Redacció
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Visites | Els alumnes podran conèixer les instal·lacions de la UPC
Durant el matí de la Mostra, podran visitar els treballs de recerca els tutors i els alumnes de 4t

d’ESO i 1r de Batxillerat que s’hagin inscrit. A més, la UPC ofereix a aquests grups visites guiades
per diferents escoles i facultats de la UPC del Campus Nord. Els familiars de l’alumnat i 

representants de la comunitat educativa poden assistir a la inauguració i visitar la Mostra.



11 | 

1 abril 2014

Cultura
líniasarrià.cat

La diada de Sant Jordi es con-
verteix en una jornada festiva a
tota la ciutat i a tot el país. No en
són una excepció els barris de Sa-
rrià-Sant Gervasi, que com cada
any, ultimen els preparatius per
celebrar aquesta festa amb una
àmplia programació d’activitats
i actes lúdics.

Els actes més destacats són,
evidentment, les parades de ven-
da i signatura de llibres, la ven-
da de roses i les representacions
de la llegenda per als més petits.
Però també punts d’intercanvi de
llibres, recitals poètics o itinera-
ris literaris. Una festa en la qual
ciutadans i veïns, el Districte, en-
titats i equipaments, i enguany
també els mercats dels barris s’u-
neixen per fer sortir la gent al ca-
rrer a gaudir de la literatura.

Les primeres activitats co-
mencen ben aviat. Demà mateix,

la Biblioteca Collserola-Josep
Miracle acull un taller infantil per
aprendre a fer punts de llibre.
Servirà per anar escalfant motors
per a la festa, tal com també aju-
darà l’exposició Lectura i presó
que des d’avui i fins al 26 d’abril

es pot veure al Casal de Barri
Can Rectoret.

UNA DIADA AMB MOLTA OFERTA
És el dia de Sant Jordi però, el
que acull la majoria d’actes que
es fan en els diversos equipa-
ments del districte. El Centre
Cívic Can Castelló ha organitzat

per als dies 22 i 23 d’abril el IV
Mercat d’intercanvi de llibres. Els
més petits també podran inter-
canviar els seus contes durant tot
el dia al Casal de Barri Espai Put-
xet, que també acollirà una ac-
tivitat de música per a dracs i
princeses, la tarda de la diada.

El Centre Cívic Pere Pruna ha
organitzat amb Els Pirates teatre
l’itinerari teatralitzat La jove Ro-
doreda. Serà a les 18h de la tar-
da i passejarà pels carrers que
evoquen els llocs on va viure i
créixer l’escriptora i apareixen a
les seves narracions. Pels amants
de la poesia, també hi haurà una
oferta interessant, la lectura po-
ètica oberta a càrrec del Grup de
Poesia del Centre Cívic Sarrià.

Una altra de les ofertes cu-
rioses és la que ofereix el Centre
Cívic Vil·la Florida, que organit-
za una degustació de pans de
Sant Jordi. Es podran tastar
gratuïtament diversos pans i tot
seguit veure la representació de
la llegenda de la gent gran i la co-
ral del centre.

El districte, a punt per a Sant Jordi
» Sarrià-Sant Gervasi acull una àmplia programació d’activitats per celebrar aquesta diada
» Destaquen la venda de llibres i roses, els itineraris literaris i una degustació de pans

Redacció
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MOSTRA4Com cada any, per
Sant Jordi se celebra a Sarrià-
Sant Gervasi la tradicional mos-
tra de 50 varietats de roses.
Aquesta mostra està organitza-
da per Flora Miserachs i se ce-
lebra al carrer de l’Avió Plus Ul-
tra. També es farà la venda de
roses i llibres a la plaça Mañé i
Flaquer, que organitza l’Asso-

ciació de Veïns i Comissió de
Festes del Farró.

Per als que siguin aficionats
a escriure, el Centre Cívic Can
Castelló organitza el II Concurs
literari Històries d’herois del
1714. Les obres es poden pre-
sentar fins al 10 d’abril i el lliu-
rament de premis es farà el di-
marts 22 d’abril.

La rosa, protagonista

La diada ofereix una
programació amb

actes infantils, per a
gent gran i per a

amants dels llibres

La venda de roses serà una de les activitats més populars de la diada. Foto: Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Infantil | Una nova versió de la llegenda
El pròxim dijous 27 d’abril el Centre Cívic Vil·la Florida acollirà l’espectacle infantil Versió

2.0 de la llegenda de Sant Jordi. La història del drac, el cavaller, la princesa i la rosa 
canvia una mica i s’adapta a l’actualitat en la qual ni els dracs són tan ferotges, ni els 
cavallers són tan valents. Una revisió humorística i moderna d’un conte tradicional.
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Els representants del comerç
barceloní i l’Ajuntament van
presentar fa uns dies un acord
sobre la regulació dels horaris
comercials d’obertura de les
botigues de la ciutat. 

L’acord permetrà que les
botigues de Barcelona puguin
obrir tots els diumenges de ju-
liol i agost durant el matí, des de
les 10 fins a les 2 de la tarda. La
decisió no només afecta els ei-
xos comercials i zones de la
ciutat més cèntriques i, per
tant, turístiques, sinó que es
farà extensible a tota la ciutat. 

Aquests dies d’obertura se
sumen als 10 marcats per la nova
normativa catalana, dels quals
l’Ajuntament n’ha triat quatre i els
ha adaptat al turisme de con-
gressos i a l’afluència de creue-

ristes. Així, s’han fixat el 18 de
maig i el 14 de setembre, dos dels
dies més forts pel que fa a creuers,
i també el 30 de març, data que
coincideix amb el saló Alimentà-
ria, i el 29 de juny, coincidint amb
el Dia de l’Orgull Gai.

Les associacions comercials
que van signar l’acord –el Con-
sell de Gremis de Comerç, Ser-
veis i Turisme de Barcelona, la
Confederació de Comerç de Ca-
talunya (CCC), Pimec i la Fun-

dació Barcelona Comerç– van
mostrar la seva satisfacció per
aquesta ampliació. 

“Aquest és un acord pensat
per satisfer a tothom”, explica a
Línia SarriàVicenç Gasca, pre-
sident de la Fundació Barcelona
Comerç. Gasca afirma que
aquesta mesura va dirigida es-
pecíficament al turista que està
de trànsit a la ciutat, ja que “no
volem que la mesura afecti la de-
manda interna”, conclou.

L’acord busca aprofitar el turisme de curta estada a la ciutat. Fotos: Arxiu

Les botigues podran obrir 
els diumenges de juliol i agost
» Ajuntament i comerciants arriben a un pacte pels festius d’obertura
» Vicenç Gasca, Fundació BCN Comerç: “un acord per satisfer tothom”

El Mercat de vi i formatge 
torna de nou a Vallvidrera

FIRA4Per segon any consecutiu,
Vallvidrera va acollir el Mercat de
vi i formatge a la plaça del Cen-
tre Cívic, el passat diumenge 16
de març.

Durant tot el dia, una vintena
de paradetes van oferir vins de De-
nominació d’Origen i formatges
artesans provinents del Pirineu ca-
talà i d’altres indrets del país. 

A banda de vins i formatges,
aquest mercat va comptar amb
altres productes artesans com-
plementaris com la cervesa, els
embotits, pa i coques, olives far-

cides i melmelades, entre altres
productes. 

A més del vessant purament
comercial, la fira va tenir un as-
pecte divulgatiu, amb la col·lo-
cació de plafons que van informar
sobre els elements que intervenen
en els processos d’elaboració i en-
vasat del vi: des del roure utilit-
zat per a les bótes, fins als taps de
suro que han de deixar respirar el
vi a les ampolles. També hi va ha-
ver plafons dedicats a l’elabora-
ció i cura de les diferents varietats
de formatge.

FESTA4La popular barbacoa
de Sarrià, la BBQ, torna de nou
aquest pròxim dissabte 5 d’abril.
L’Eix comercial Sarrià organit-
za aquesta cita gastronòmica i
festiva que des de fa uns anys ja
s’ha consolidat entre els veïns
del districte, que segons l’asso-
ciació comercial “esperen aques-
ta suculenta carn de vedella”,
que es començarà a rostir durant
la nit d’abans. 

La jornada festiva, que tindrà
lloc com sempre a la plaça de Sa-

rrià, començarà a partir de les 10
del matí i durant gairebé tot el
dia els qui s’acostin a la festa po-
dran gaudir de carn de vedella
dels comerciants del barri. 

GOSSOS EN ADOPCIÓ
L’edició d’enguany tindrà una
novetat, i és que se celebrarà una
passejada de gossos joves per
adoptar. Mitjançant aquesta ini-
ciativa, els assistents podran
decidir si ajuden els petits ca-
dells i altres gossos més grans i

adopten qualsevol d’aquests
animals de companyia que bus-
quen una llar. 

Per altra banda, també hi
haurà el tradicional ball de
country, passejades en poni
adreçades als més petits i un
brau mecànic pels més atrevits. 

A més, l’Eix Sarrià també
instal·larà paradetes d’alimen-
tació a la mateixa plaça de Sarrià
durant la celebració de la tradi-
cional barbacoa, que l’eix cele-
bra des de ja fa uns anys. 

Redacció
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La fira va comptar amb molts tipus de formatges. Foto: Mercat de vi i formatge

Barbacoa i festa a la plaça Sarrià

Un moment de la Sarrià BBQ de l’any passat. Foto: Eix Sarrià

Trobada | Els comerciants debaten sobre els horaris comercials
La segona edició de l’Hora del Comerç va tenir lloc ahir dia 31 al Centre cívic Vil·la Florida amb

la xerrada Els horaris comercials, afavoreixen el comerç de proximitat?, un col·loqui que va
anar a càrrec de l’economista Marçal Tarragó i el president de la Fundació Barcelona Comerç,

Vicenç Gasca, i que va comptar amb la presència dels diferents eixos comercials de la ciutat.  
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El club sarrienc del CN Kallipo-
lis va rebre fa uns dies el guardó
al Club Esportiu dels Premis
Dona i Esport, que volen reco-
nèixer i reivindicar el paper de la
dona en l’esport. 

El Kallipolis, fundat l’any
1968, és el primer guardonat en
aquesta categoria de nova creació
als Premis Dona i Esport, que vol
premiar la tasca que fan els clubs
de la ciutat a l’hora de promou-
re l’esport en l’àmbit femení. 

El Kallipolis ostenta un pal-
marès amb abundants títols de
campionats d’Espanya i Catalun-
ya en totes les categories, i ha es-
tat el club de Barcelona amb més
medalles internacionals, entre
les quals, quatre d’olímpiques.
El reconeixement el va recollir el
fundador del club, Cèsar Villegas

i l’exseleccionadora estatal de na-
tació sincronitzada i actual en-
trenadora del club, Anna Tarrés. 

La resta de guardonades als
premis van ser l’expatinadora i en-
trenadora del Club Patí Congrés,
Rosa Maria Laguna, premi Mireia
Tapiador a la Promoció de l’Es-
port; l’esquiadora de muntanya
Mireia Miró, Premi a la Dona Es-

portista, i l’alpinista Araceli Se-
garra, que va rebre el Premi al
Mitjà de Comunicació per la seva
tasca de difusió d’aquest esport. 

Per altra banda també es van
entregar dues mencions espe-
cials a la gimnasta Clàudia Prat i
al club Fasttriatlon, dos premis
fruit d’una votació popular orga-
nitzada a la xarxa. 

El CN Kallipolis va ser fundat l’any 1968. Foto: Ajuntament

Premien el Kallipolis per la seva
promoció de l’esport femení
» Els Premis Dona i Esport guardonen l’entitat com a millor club

» Anna Tarrés i Cèsar Villegas recullen el reconeixement durant l’acte

Purito conquereix la seva
segona Volta  a Catalunya

CICLISME4El ciclista paretà Jo-
aquim ‘Purito’ Rodríguez es va
proclamar abans-d’ahir campió
de la Volta Ciclista a Catalunya.
D’aquesta manera Purito acon-
segueix el segon títol en aques-
ta competició, després d’haver-
la guanyat l’any 2010. 

Tot i el temps plujós, que va
obligar a suspendre la Festa so-
bre Rodes que preparava l’A-
juntament i a escurçar cinc qui-
lòmetres el recorregut previst, els
aficionats al ciclisme van sortir
al carrer a veure l’última etapa de

la ronda catalana, que va cons-
tar d’una arribada a Montjuïc, on
els corredors van haver de fer un
exigent circuit de vuit voltes a la
muntanya màgica.

L’holandès Lieuwe Westra
va endur-se la victòria d’etapa,
mentre que Alberto Contador,
segon classificat, no va superar
la renda de quatre segons que li
treia Purito a la general. El nord-
americà Tejay Van Garderen, a
set segons de Purito, va com-
pletar el podi de la Volta a Ca-
talunya 2014.

Més de 360 atletes inscrits 
al Cros de Can Caralleu

ATLETISME4La catorzena edició
del Cros de Muntanya de Can Ca-
ralleu tindrà lloc aquest dissab-
te 5 d’abril al districte de Sarrià-
Sant Gervasi. Aquesta competi-
ció és l’únic cros de muntanya
que s’organitza a Barcelona, i en
els últims anys s’ha consolidat
com una cita ineludible entre
els amants de les curses de mun-
tanya a Catalunya. 

De moment, els inscrits a la
cursa superen els 360 atletes, que

participaran en un recorregut
de 13,4 quilòmetres amb un des-
nivell acumulat de 350 metres. 

La major part del circuit és
pel Parc Natural Protegit de Coll-
serola, i el punt de sortida de la
cursa serà el camp de futbol i la
pista de Can Caralleu. Al llarg de
la cursa els participants supera-
ran pistes i corriols amb obstacles
naturals. La competició consta-
rà de quatre categories: juvenil,
sènior i veterà A i B.

Els cotxes d’època tornen a
recórrer els carrers de la ciutat
MOTOR4Els amants dels cotxes
d’època van poder gaudir abans-
d’ahir a Barcelona del Ral·li In-
ternacional de Cotxes d’Època
Barcelona-Sitges, una cita molt
esperada que enguany arribava
a la seva 56a edició.

Tot i les inclemències cli-
matològiques que van acom-
panyar la diada, els participants
van poder efectuar la sortida a la
plaça de Sant Jaume, on l’alcal-
de, Xavier Trias, va actuar d’am-

fitrió a la tradicional xocolatada
que acompanyava l’acte, i con-
juntament amb l’alcalde de Sit-
ges, Miquel Forns, van donar el
tret de sortida a la cursa. 

La comitiva de vehicles va
ser rebuda al Port d’Aiguadolç,
que va oferir una recepció a
tots els conductors i acompan-
yants abans de fer la també tra-
dicional caravana pels carrers de
Sitges, que va tenir lloc segui-
dament. 

Redacció
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Purito va fer valdre la seva renda sobre els seus perseguidors. Foto: Ajuntament

Xerrada | El Centre Cívic Elèctric presentarà ‘Planeta blanc’
El Centre cívic Elèctric ja ha anunciat de cara al pròxim 28 de maig la projecció del documental
Planeta blanc, a càrrec d’Èric Villalón. Aquesta peça narra l’aventura de la primera expedició de

discapacitats que va trepitjar el Pol Sud. Posteriorment, se celebrarà una xerrada sobre l’esforç 
i la superació a partir del testimoni dels tres aventurers que van formar part de l’expedició.
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Un estiu per aprendre i divertir-se
» S’obre el període de preinscripcions pel programa d'activitats de lleure ‘L'estiu és teu!’
» S’ofereixen més de 10.000 places per a estades on aprendre idiomes, música i esport

Pels que els agradi l’esport, ja si-
gui el bàsquet, el futbol o qual-
sevol altre. Pels que vulguin mi-
llorar el seu anglès o s’atreveixin
amb l’alemany. I per aquells
que sentin la música com una
passió. Per a tots ells, si tenen
entre 5 i 17 anys, L’estiu és teu!,
el programa d’activitats de lleu-
re que organitza l’Agència Ca-
talana de la Joventut del De-
partament de Benestar Social, és
la seva opció.

Aquest programa arriba en-
guany a la seva vintena edició, i
ofereix experiències de fins a
dues setmanes a infants i joves
a través de la Xarxa Nacional
d’Albergs Socials de Catalunya
(Xanascat). L’oferta és molt va-
riada i les modalitats d’estades
a escollir són: música (19 estils
i 27 instruments a triar), idiomes
(anglès, francès o alemany), es-
portives (futbol, bàsquet i hand-
bol), multiesportives (20 mo-
dalitats), combinat d’anglès i
multiesportives, combinat d’an-

glès i astronomia, enginy, circ,
teatre, veu, cinema i natura.

NOVETATS PER AL 2014
Aquest any s’ofereixen diverses
novetats. La principal són qua-
tre noves modalitats d’estada: un
torn de natura en llengua anglesa
el mes de setembre, un torn de
música també en anglès al se-
tembre, la modalitat de música
avançada i DJ, i l’especialitat
de música ensemble-fusió.  Tam-
bé hi ha un nou alberg que se
suma a la llista dels 31 que hi ha
en total, que és el de Sant Este-
ve d’en Bas, a la Vall d’en Bas.

La majoria de l’oferta es con-
centra al juliol, amb 8.484 pla-
ces, per les 990 disponibles a l’a-
gost i les 600 que s’ofereixen el
mes de setembre. En total, es pot
triar entre una oferta de 156
torns que poden ser de 6, 7, 8, 10
o 14 dies.

PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA
Es pot fer la preinscripció fins al
7 d’abril a les 12 del migdia. Per
fer-ho cal entrar al lloc web de
L’estiu és teu! (www.xanas-
cat.cat/estiuesteu). Tots aquells
que s’apuntin rebran un núme-

ro automàticament pel sorteig
que es farà el 9 d’abril davant de
notari i que es farà públic el prò-
xim dia 11 d’abril a les 12 del
migdia. L’únic requisit és que els
infants i els joves que s’hi apun-
tin tinguin entre 5 i 17 anys.

A més, les famílies nombro-
ses, monoparentals i les acolli-
dores que obtinguin plaça pels
seus fills i filles gaudiran d’una
reducció del 10% en el preu de
les estades. Aquests ajuts s’em-
marquen en les polítiques de-

partamentals de suport a la fa-
mília i intensifiquen l’orientació
al servei públic dels albergs ges-
tionats per la Generalitat. L’any
passat es van beneficiar de les
reduccions 1.664 nois i noies, el
23% de tots els participants.

Joves i monitors d’una de les activitats de ‘L’estiu és teu 2013’. Foto: Agència Catalana de Joventut
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DIMECRES 2 D’ABRIL
19:00 Presentació del llibre Lateralidad cerebral

y zurdería, una obra que vol posar llum en les
causes i el desenvolupament de la laterali-
tat i les seves causes. / Centre cívic Can Cas-
telló. 

DIMARTS 1 D’ABRIL
18:45-20:45 Els tallers Aprenem és un entorn

protegit on s’aprèn a parlar entre persones de
diferents cultures i descobrir allò que es té en
comú. Activitat que busca la integració dels
nouvinguts. / Biblioteca Josep Miracle.

DIMECRES 9 D’ABRIL
19:00 Tricentenari de 1714 és una xerrada que

vol explicar les raons de la Guerra de Successió
espanyola, que va finalitzar amb el cruel set-
ge de Barcelona.  A càrrec d’Oleguer Biete. /
Centre cívic l’Elèctric. 

FINS AL 15 D’ABRIL
Matí-Tarda 100 anys del Mercat de Sant Gervasi.

Exposició de les fotografies del centenari d’a-
quest equipament comercial de Sant Gervasi,
unes instantànies aportades pels veïns i veï-
nes de Sant Gervasi i els botiguers i botigueres
del mercat. / Centre cívic Vil·la Florida.

FINS AL 26 D’ABRIL
Matí-Tarda Lectura i presó és un projecte del

Centre d’Estudis Jurídics i Formació de la Di-
recció General de Serveis Penitenciaris, i té l’ob-
jectiu de fomentar la lectura entre els interns
i la seva participació en actes culturals. / Ca-
sal de Barri Can Rectoret.

DIVENDRES 11 D’ABRIL
18:00 Dins del marc del programa Sac de ron-

dalles, la biblioteca Clarà ofereix un taller in-
fantil d’anglès sota el nom The Fruit I like best!,
a càrrec de Patricia McGill. Sessió en anglès
adreçada a infants a partir de 3 anys.

DIJOUS 24 D’ABRIL
18:00 El taller familiar Fem piruletes de xoco-

lata està adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys
acompanyats d’un adult. L’objectiu és apren-
dre a crear piruletes artístiques. / Centre cí-
vic Can Castelló.

DISSABTE 5 D’ABRIL
8:30 El CT Barcino organitza la Barcino Marxa,

una caminada urbana que es realitzarà des
del club fins al Fòrum i la platja de la Barce-
loneta. / CT Barcino.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Taller infantil que vol ensenyar els més
petits les bases per construir un cali-
doscopi amb materials de rebuig, a tra-
vés del qual es podran veure moltes for-
mes i colors diferents. Activitat adre-
çada als majors de 4 anys. / Centre cí-
vic l’Elèctric.

Taller infantil
Construir un calidoscopi

Dv. 4 d’abril a les 17:30

Tot i haver nascut al Raval, Manuel Váz-
quez Montalbán considerava Vallvidrera
com un lloc ideal per “fugir de la ciu-
tat, però no massa”. Aquesta passeja-
da evoca l’univers personal i literari de
l’autor. / Biblioteca Josep Miracle.

Rutes literàries
Montalbán a Vallvidrera

Ds. 5 d’abril a les 10:00

El Teatre de Sarrià acull aquest dissabte
l’obra Pel davant i pel darrera, a càrrec
de la Companyia Fontmontina de Co-
mèdia, una representació que consta
d’una sèrie de gags i escenes hilarants
que mostren les dues cares del teatre.

Teatre
Pel davant i pel darrera

Ds. 5 d’abril a les 21:00

El derbi barceloní de bàsquet de Ter-
cera masculina el protagonitzen els Es-
colapis i els Lluïsos de Gràcia, en un par-
tit corresponent a la 26a jornada de lli-
ga. / Escolapis de Sarrià.

Partit de bàsquet
Escolapis-Lluïsos de Gràcia

Ds. 5 d’abril a les 17:30

AGENDA MENSUAL
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