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Compactar la jornada laboral i
que el temps per dinar sigui de 45
minuts, en lloc de dues o tres ho-
res, avançar l’hora dels informa-
tius del migdia i que el prime time
televisiu sigui de les set a les deu
del vespre i no de les nou a les
dotze. Són algunes de les mesu-
res que, segons els experts, aug-
mentarien el nostre benestar.

En general, es tracta de re-
cuperar els horaris que feien els
nostres avis i que tenen a la res-
ta d’Europa. Catalunya ha estat
històricament situada en l’horari
del meridià de Greenwich, és a
dir, l’horari anglès, però la plu-

riocupació masculina durant el
franquisme, sumada al fet que
l’any 1942 el país es va alinear vo-
luntàriament amb Alemanya
que havia imposat el seu ús ho-
rari a una gran part de països eu-
ropeus, ha donat com a resultat
els horaris que tenim avui dia.

La plataforma Ara és l’hora
vol canviar tot això en els prò-
xims tres anys. “La gent tindria
més temps per estar amb la fa-
mília i els fills, cosa que reduiria
el fracàs escolar, hi hauria més
hores d’oci i per fer esport i dor-
miríem una hora més, cosa que
milloraria la productivitat dels
treballadors”, assegura a Línia
Sarrià Fabian Mohedano, pro-
motor de la iniciativa.  

Diferents estudis reflectei-
xen que els horaris laborals ac-

tuals perjudiquen la competiti-
vitat i la producció empresarial,
augmenten els riscos psicosocials
dels treballadors i mantenen les
desigualtats entre gèneres. 

EL PARLAMENT HO ESTUDIA
El govern de la Generalitat dóna
suport a aquesta iniciativa amb
la creació d’un grup de treball
adscrit a la Conselleria de Pre-
sidència, que estudiarà les pro-
postes de racionalització del nou
horari, analitzarà la implemen-
tació i coordinarà el seguiment
de les accions que s’acordin.

En aquesta mateixa línia, el
Congrés dels Diputats també
estudia una proposta per retar-
dar el rellotge una hora, segons
correspon a Espanya per la seva
situació geogràfica.

» La Plataforma Ara és l’horaproposa fer l’horari de Londres per millorar la vida dels ciutadans
» La Generalitat dóna suport a la iniciativa amb la creació d’un grup de treball que estudiarà la mesura

Pamela Martínez
SARRIÀ-SANT GERVASI

REDACCIÓ4La Plataforma Ara
és l’hora compta amb el suport
de l’Ajuntament per tal d’anar
avançant en el seu objectiu de
conscienciar la ciutadania de
la necessitat d’impulsar la re-
forma horària. A través de la Re-
gidora d’Usos del temps i el
Comissionat de Participació i
Associacionisme, el consistori
no només comparteix la visió
d’Ara és l’hora sinó que des de
ja fa temps impulsa mesures
pròpies per intentar que la ciu-
tadania tendeixi a fer horaris
més europeus. En aquesta línia,

la iniciativa Pacte del Temps
“pretén aplicar polítiques que
permetin adaptar els horaris i
ritmes de vida a unes necessitats
que són diferents a les de fa 10
anys i que seran diferents en els
propers”. Una altra iniciativa
que va en la mateixa direcció és
l’existència d’una xarxa de bancs
del temps, que s’ha anat creant
des de l’any 1998, i que basa la
seva activitat en l’intercanvi de
temps entre les persones per
ajudar a resoldre problemes
que es deriven de la vida quoti-
diana dels ciutadans.

Suport de l’Ajuntament, que
impulsa mesures pròpies

La Plataforma Ara és l’hora assegura que la reforma horaria millorarà la productivitat i la salut dels ciutadans. Foto: Arxiu

Com els nostres avis
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Dimarts que ve torna la jornada
de la vista, de l’oïda, de l’olfacte,
del gust i del tacte. El dia 13 de
maig Sarrià-Sant Gervasi celebra
la Festa dels Sentits, una festa en
la qual els protagonistes són els
alumnes de les escoles d’educa-
ció especial del districte.

Uns 125 alumnes de les es-
coles d'educació especial i més de
trenta de l'Escola Orlandai com-
partiran aquesta Festa dels Sen-
tits als Jardins de Vil·la Cecília.
Es tracta d’una ocasió única per
afavorir l'intercanvi d'experièn-
cies entre l'alumnat de les esco-
les d'educació especial i les es-
coles ordinàries. També per ex-
perimentar i gaudir, un any més,
de les sensacions que aporten els
sentits, que malgrat la discapa-
citat, es poden enriquir i desen-
volupar.

La Festa comença a les 10h del
matí i compta amb una àmplia
programació d’activitats pensa-
des per gaudir i conèixer el pro-
pi cos a l’aire lliure. De fet, es
tracta d’experimentar amb els
sentits, i per això es fan cinc ta-

llers, cada un d’ells dedicat a un
sentit diferent.

A l’acte hi participaran les es-
coles d’educació especial que hi
ha a Sarrià-Sant Gervasi, que són
l’Auxilia, Guru, Nadís, Paideia,
Aspasim, Pedralbes, Vil·la Joa-
na, Fasia i Guimbarda. A banda,
però, també hi participen els
alumnes de l’Escola Orlandai,
alumnes i professors del Mòdul

Practicum 3, de la Menció de l'A-
tenció a la Diversitat de Blan-
querna-Universitat Ramon Llull
i Magisteri al Grau d'Educació
Primària.

A banda dels tallers que rea-
litzaran els diferents alumnes
participants, amb el suport i la
guia dels professors, la festa
acabarà amb un acte de colenda
a carrec de l’escola de dansa
Vàrium de Sarrià a les escales del
Centre Cívic.

A la festa hi col·laboren tam-
bé el Grup CTAC de teràpia as-
sistida amb gossos, i Manel Fer-
nàndez, mestre d'educació in-
fantil. Els tallers amb gossos és
una de les activitats que més
agrada als alumnes i que els
permet tenir noves experièn-
cies sensorials.

La Festa dels Sentits és una
activitat de dinamització educa-
tiva i d'inclusió organitzada con-
juntament pel Centre de Recur-
sos Pedagògics de Sarrià-Sant
Gervasi i el Districte.

Torna la Festa dels Sentits
» Els alumnes de les escoles d’educació especial i l’escola Orlandai experimenten amb els sentits
» La festa arriba a la 14a edició i s’ha convertit en una tradició en la lluita per la integració

TRADICIÓ4La d’enguany és la
14a edició de la Festa dels Sen-
tits de Sarrià-Sant Gervasi, que
ja és tot un referent en la lluita
per la inclusió a l’escola. Es
tracta d’una jornada de sensi-
bilització sobre la importància
d’experimentar amb els sentits,
i sobre els valors de la solidari-
tat i la responsabilitat.

Al llarg d’aquests anys s’han
fet molts tallers, com ara activi-
tats amb la llum per treballar la
vista; un espai on olorar espè-
cies, aliments i perfums; un
passadís on s’hi reprodueixen
sons agradables i d’altres no
tant; un taller on tastar i crear
llaminadures de taronja, ma-
duixes i llimona o experimen-
tació amb la xocolata, un ele-
ment que desperta la majoria
dels nostres sentits.

Una festa amb història

Imatges d’anteriors edicions de la Festa dels Sentits. Fotos: Districte

Hi ha tallers pensats
per treballar cada 

un dels cinc sentits

Redacció
SARRIÀ-SANT GERVASI

Organització | El Servei Educatiu de Sarrià-Sant Gervasi
Els serveis educatius són equips multiprofessionals que s’adrecen al professorat i als

centres d’ensenyament obligatori no universitari d’una zona educativa determinada, en
aquest cas, el districte. Actuen de manera integrada per donar suport a la realització
efectiva del projecte educatiu dels centres i dels projectes educatius de la seva zona.
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@adriduartebcn: Tito, gràcies per tot el
que has donat al Barça. La teva lluita ha de
ser un exemple de vida per a tothom. Des-
cansa en pau. #TitoEtern

@silviacasola: No hi ha cap altre país al
món que en un dia laborable ompli els car-
rers de gent que es regala llibres i roses.
Sant Jordi, un dia màgic!

@arturpiquet: Ha mort Gabriel García
Márquez, un dels escriptors que més m'ha
fascinat. La cultura perd una gran figura.
Descansi en pau.

En una entrevista amb en Josep
Cuní, a 8TV, l’expresident José
Montilla parlà de les peculiari-
tats de Catalunya i els catalans
respecte a Espanya. “Propi o
privatiu d’una persona o cosa”,
aquesta definició és per a mi
prou entenedora de quina és la
posició de qui l’aplica en el seu
discurs, que és la de comparar
una persona o cosa respecte a la
principal. 

Catalunya i els catalans són
peculiars dins de la normalitat
espanyola, ergo dins de la glo-
balitat espanyola som una mi-
noria peculiar. Vet aquí, que jo
no m’hi conformo amb aquesta
visió de les diversitats. Jo sóc jo
per mi mateix, i sóc diferent i no
peculiar respecte als espanyols,
francesos, americans, japone-
sos i qualsevol altre poble del
món. Ni més ni menys que ells,
no són peculiars respecte a mi.
Els espanyols són peculiars res-
pecte als italians, als alemanys,
els australians i a qualsevol altre
poble, tingui o no estat? Estic
equivocat? 

En tot cas, tots som diferents
els uns dels altres en pla iguali-
tari i no ens definirem nosaltres
respecte als altres o de l’estàn-
dard que algú hagi proclamat
perquè és un signe de submis-
sió, molt subtil si es vol enten-
dre així, però real. 

Cada persona és qui és per
ella mateixa, cadascú té la seva
especificitat i per a què no es
molesti ningú, es pot afegir allò
que es diu de: No som ni mi-
llors ni pitjors, som diferents, o
és que potser només són “pecu-
liars” els pobles que no tenen
estat?

4Peculiaritats
per Jordi Lleal

Hi ha un sentiment generalitzat
que ens posa en estat d’alerta,
quan els partits i la política parlen
de diàleg i trobar una solució,
perquè després de les continua-
des estafes a la democràcia que
hem patit no ens empassem que
els polítics ens trauran les casta-
nyes del foc. Atès que no voleu
sentir a parlar que al final ens tor-
nin a trair, intentaré ser positiu.

Hi ha dues maneres d’afron-
tar l’esclat previsible de l’actual
sistema de partits. La primera
fóra formar un nou front unitari
en contra de la corrupció i en
favor de la democràcia i els drets
nacionals. Una eina que denunciï
la ferum de l’ensarronada que
s’albira. Això ja va passar fa molt
de temps. Construir un Neo-Re-
agrupament o una Solidaritat 2.0
per a fer què? Per acabar trobant-
nos amb el nou partit ple de sub-
marins del status quo? A mi m’en-
tra una mandra digna de senador
autonòmic en sessió plenària.

Quan dic que caldrà fer polí-
tica em refereixo a encetar la for-
mulació de propostes que mi-
llorin la vida dels ciutadans. M’a-
gradaria ajudar a bastir una nova
perspectiva moderna, democrà-
tica, racional, nova i valenta que
identifiqués els problemes que

tenim i en cerqués respostes i so-
lucions eficients. Que ajudin a
sortir de la trampa que ens ha
parat el sistema.

Però ara que no els agafi un
atac de jo-ja-ho-deiaals antisis-
tema de passamuntanyes i fi-
nançament truculent, ni a les
monges visionàries, ni als peluts
de sandàlies pro-palestines. Cal
desmuntar el sistema tal com és
perquè si no tinc la sensació que
la gent del mig, les persones que
sempre acabem pagant el comp-
te, veurem canviar el pèndol de
la història de les grapes dels oli-
garques a les mans d’una ex-
trema esquerra, dogmàtica,
antiga, manipulada i amb massa
ànims de revenja. I aquesta
pel·lícula ja la varem veu- re l’es-
tiu del 36 i em nego a cedir-los el
monopoli de la regeneració.

Em direu si proposo una so-
lució de dretes? I jo contestaré
que no sigueu innocents. No diré
el que diuen des del nou fei-
xisme, perquè ja ho deia l’antic
feixisme, que no hi ha dretes ni
esquerres. I tant que hi ha dreta i
esquerra, el problema es que
quan els del mig mirem amunt
veiem que ens manen i ens
roben l’erari públic tant els de
dretes com els d’esquerres. 

#AdéuGabo#TitoEtern

4Un partit polític?
per Carles Savalls

#SantJordi

Si amb la recuperació dels ajun-
taments democràtics es van
transformar les capçaleres de
l’antiga premsa del Movimiento
en butlletins municipals i es va
viure el naixement de noves pu-
blicacions locals, de seguida es
van anar afegint emissores mu-
nicipals i, més tard, canals de te-
levisió. La generalització d’internet
obrí un quart canal –els portals
web– que van anar incorporant
els continguts dels mitjans de co-
municació municipals, i donà
pas a la creació de redaccions i
empreses multimèdia públiques.

En aquests darrers anys, tant
per la crisi financera dels ajunta-
ments que s’ha endut per davant
la major part de la televisió local
pública i que ha provocat la dràs-
tica reducció de professionals de
moltes emissores de ràdio, com
per les possibilitats que ofereixen
les TIC d’oferir canals d’informa-
ció i interacció entre ciutadania i
institucions, el sector de la comu-
nicació pública de proximitat
(ajuntaments, consells comar-
cals…) ha de fer un esforç continu
per oferir noves eines a la xarxa
amb el menor cost possible. I
unes eines de comunicació que
siguin atractives i d’autèntic ser-
vei públic. Per tant, conceptes
com interacció, horitzontalitat en
la comunicació i transparència
en les dades, són claus en la co-
municació institucional davant
d’una ciutadania crítica i exigent
amb les administracions públi-
ques i els seus governants.

El recent seminari organit-
zat al Citilab de Cornellà per l’as-
sociació Comunicació Pública,
Trending Topics en comunica-
ció pública, ha servit per analit-
zar casos d’èxit de comunicació
a la xarxa, des de WhatsApp a
Instagram, i també per presen-
tar experiències que estrenyen
els vincles entre els continguts
televisius i l’educació, com el tre-
ball fet per la Fundació Bofill
amb el programa Tot un món de
TV3, gràcies a la plataforma
col·laborativa catalana MyDo-
cumenta. Un exemple de com es
pot oferir a la xarxa una eina pe-
dagògica de gran utilitat sobre la
nova immigració a Catalunya.
Un tema d’especial rellevància
per l’estratègic paper que juguen
les escoles de formar les noves
generacions amb l’objectiu de
consolidar tantes procedències
culturals, lingüístiques i socials
en un sol poble, en un país di-
vers però compartit per tothom.

Tot un exemple de la inci-
dència social que poden assolir
els continguts de servei públic
audiovisuals de qualitat, que va
més enllà de l’impacte en l’au-
diència en el moment de la seva
emissió. Una incidència que ara
pot créixer gràcies a unes xarxes
socials on el contingut audiovi-
sual és el protagonista del temps
dedicat pels seus milions d’usua-
ris en les seves converses, co-
mentaris, comparticions i in-
teraccions de tota mena. I això va
a més.

per Daniel Condeminas

4Del butlletí municipal a l’app
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L’Escola Pia Sarrià-Calassanç
haurà de fer una quarta part de
les classes en castellà. Així ho ha
estipulat el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) en
desestimar els recursos presen-
tats per cinc escoles, la Genera-
litat i les associacions de pares i
ratificar la decisió presa el pas-
sat gener quan va requerir als di-
rectors de cinc escoles catalanes,
entre les quals s’hi troba l’Esco-
la Pia, que apliquessin el caste-
llà en el 25% de les hores lectives.

La consellera d’Ensenya-
ment, Irene Rigau, ha deixat
clar que la Generalitat té la in-
tenció de recórrer la mesura da-
vant el Tribunal Suprem per tal
de mantenir intacta la voluntat
de la immensa majoria d’estu-
diants catalans. “No és lògic que

un model que durant més de 20
anys va ser plenament constitu-
cional, ara no ho sigui. Hi ha ha-
gut una mutació difícil d’expli-
car”, denuncia.

EL CASTELLÀ, “VEHICULAR”
El tribunal, que no ha admès el
recurs dels pares que van pre-

sentar la demanda on demana-
ven que s’usés el català i el cas-
tellà al 50%, remarca que arran
de les interpretacions fetes fins
ara pel Tribunal Constitucional
i el Suprem, cal que el castellà si-
gui “vehicular” en l’educació
per evitar que el seu ús “sigui
simbòlic”.

L’Escola Pia és una de les 5 afectades per la resolució del TSJC. Foto: Arxiu

L’Escola Pia, obligada a fer 
el 25% de classes en castellà
» La conselleria d’Ensenyament recorrerà la decisió al Suprem 

» El TSJC creu que s’ha d’evitar que “l’ús del castellà sigui simbòlic”

La ciutat recordarà el passat
sarrianenc de García Márquez 
SOCIETAT4L’escriptor colom-
bià Gabril García Márquez, un
dels referents mundials de la li-
teratura del segle XX, va ser veí
de Sarrià durant la seva estada
a Barcelona entre el 1967 i el
1973. Durant aquesta etapa,
que la va alternar amb estades
en altres països, va llogar, jun-
tament amb la seva esposa i els
seus dos fills, una casa al barri
a la recerca de la calma neces-
sària per esciure. Ara, després de
la seva mort el passat 17 d’abril,

la ciutat dedicarà un espai pú-
blic a aquest premi Nobel de Li-
teratura que un dia va parlar de
Barcelona com la ciutat “on es
respirava” i on va escriure El
otoño del patriarca.

De moment, l’Ajuntament
no ha decidit quin espai de la
ciutat servirà per recordar el
passat sarrianenc de García
Márquez. Tot i que el més ido-
ni seria ubicar aquest espai a Sa-
rrià, el consistori encara no ha
pres cap decisió definitiva.

CULTURA4Sarrià-Sant Gerva-
si s’omplirà d’òpera del prò-
xim 5 de maig i fins al dia 18
amb la celebració per tercer
any de l’Òpera en Ruta, una ini-
ciativa amb motiu del Dia In-
ternacional de l’Òpera que bus-
ca divulgar i aprofundir en
aquest gènere de música teatral.
Durant aquestes dues setmanes
es podrà gaudir d’òpera en di-
recte en onze equipaments pú-
blics dels diferents barris del dis-
tricte i al Teatre de Sarrià, on

s’han programat diverses acti-
vitats gratuïtes i per a tots els
públics. Els veïns podran com-
partir contes, concerts, tallers,
cursos, exposicions i conferèn-
cies amb els grans autors de l’ò-
pera de tots els temps i també hi
ha programada una sortida al
carrer per qui vulgui fer una
passejada amb personatges de
l’òpera o descobrir els barris en
clau d’òpera. 

La inauguració de l’Òpera en
Ruta anirà a càrrec del crític de

cinema i entusiasta de l’òpera,
Àlex Gorina, que pronunciarà la
conferència Òpera i cinema:
un matrimoni perfecte. Entre la
programació hi destaquen la
interpretació de fragments de
l’òpera Les noces de Fígaro de
Mozart, que tindrà lloc el dis-
sabte 17 al Centre Cívic Can
Castelló, i la representació de l’ò-
pera La cambiale di matrimo-
nio de Gioacchino Rossini, que
està programada per al darrer
dia al Teatre de Sarrià.

Redacció
SARRIÀ-SANT GERVASI

Gabriel Garcia Márquez va viure durant un temps a Sarrià. Foto: Arxiu

L’òpera omple el districte

Can Castelló serà una de les seus de l’Òpera en Ruta. Foto: CUP-Sarrià

Successos | Detinguts dos motoristes
Els Mossos d’Esquadra han detingut un ciutadà de nacionalitat espanyola

de 23 anys i una ciutadana de nacionalitat búlgara de 19 per ser els 
pressumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació i furt de 

vehicle després d’estirar la bossa a una noia des d’una moto robada. 
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Inauguren Giradabo, 
la nova nòria del Tibidabo

OCI4El Tibidabo està d’estrena.
Es diu Giradabo i és la nova nò-
ria panoràmica del parc d’a-
traccions. Tecnològicament a
l’última però d’estil clàssic, fa 20
metres de diàmetre, té 16 gón-
doles que permeten tenir una vi-
sió privilegiada de la ciutat i una
capacitat de 750 persones per
hora. De nit, l’atracció s’il·lu-
mina de color blau.

El nom s’ha escollit a través
d’una votació popular a la pà-
gina de Facebook. D’entre els
319 noms proposats van quedar
10 finalistes i finalment l’esco-
llit ha estat el de Giradabo. La

nòria, que ha estat inaugurada
per l’alcalde, Xavier Trias, i pel
regidor de Medi Ambient i Ser-
veis Urbans, Joan Puigdoller, és
la quarta que té el parc del Ti-
bidabo des del seu naixement.
La primera es va construir l’any
1953; la segona, quasi una dè-
cada més tard, el 1962; mentre
que l’última, el Panoràmic, va
néixer el 1983 i va ser desmun-
tada el 2011. El Tibidabo va
tancar l’any 2013 amb més de
mig milió de visitants, un 7%
més que el 2012 i l’objectiu de la
direcció és arribar a les 600.000
visites i atraure més turistes.

Sant Gervasi-La Bonanova en-
capçala la llista dels barris de
Barcelona amb més dones a l’a-
tur. Segons l’estudi Dones i mer-
cat de treball a Barcelona del
Consell Econòmic i Social de
Barcelona (CESB), aquest barri
del districte presenta un 56,2%
de taxa d’atur entre les dones
que hi viuen. Excepte Pedralbes,
del districte de Les Corts, que se
situa en segon lloc amb un
55,8%, els sis següents barris de
la llista també formen part del
districte. En tercer lloc s’hi tro-
ba Sarrià (55,6%), Les Tres To-
rres (55,2%) se situa a la quar-
ta posició, i Vallvidrera, el Tibi-
dabo i Les Planes, amb una taxa
d’un 55%, se situen a la cinque-
na, sisena i setena posició. Fi-
nalment, Sant Gervasi-Galvany
(54,1%) es troba en el vuitè lloc. 

La representant de Foment
del Treball al CESC, Yesika Agui-
lar, en declaracions a diversos
mitjans ha afirmat que als barris
del districte hi ha “més dones
entre la població activa, amb la
qual cosa la crisi i la destrucció
d’ocupació els ha afectat més”.

Aguilar també considera que
els barris que es troben en les
millors posicions de la llista –La
Marina del Prat Vermell, El Ra-
val, Gòtic, Torre Baró i Vallbo-
na– és perquè tenen una pre-
sència més gran d’homes, molts
d’ells immigrants, al mercat la-
boral. 

DISCRIMINACIÓ SALARIAL
L’informe, que també revela
com la crisi econòmica “ha em-
pès les dones a incorporar-se al
mercat de treball”, posa de ma-
nifest les diferències entre sexes

en relació a les condicions la-
borals. L’escletxa salarial entre
els homes i les dones de Barce-
lona, malgrat que la població fe-
menina està més qualificada
que la masculina, és del 25% (co-
bren de mitjana anual 7.225
euros menys que els homes),
una xifra que es manté estable
des del començament de la cri-
si. Una altra dada que confirma
la discriminació és que les dones
no arriben a ocupar un terç dels
llocs de presa de decisió a les
empreses, tot i representar la
meitat de la població activa.

El  Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Foto: Gencat

Sant Gervasi-La Bonanova, el
barri amb més dones aturades

Redacció
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La Fundació Barcelona Comerç
va presentar a mitjans del mes
d’abril l’Indicador del Comerç de
Barcelona (ICoB), un  estudi
encarregat a ESADE i que ha re-
collit els resultats del primer
trimestre del comerç barceloní i
les intencions dels comerciants
davant la nova llei d’horaris co-
mercials aprovada durant el mes
de febrer.

Tot i que les vendes han cai-
gut un 1,4%, els comerciants ja
comencen a veure “un punt de
llum al final del túnel”, segons in-
dica Vicenç Gasca, president de
la Fundació Barcelona Comerç.
L’optimisme és degut al fet que
la caiguda de les vendes no ha es-
tat tan pronunciada com ho va
ser durant els primers mesos de
2012 i 2013.

En aquest sentit, el regidor de
Comerç, Consum i Mercats, Rai-
mond Blasi, assegura que “el sec-
tor del comerç està liderant la re-
cuperació de la ciutat”. 

BONES EXPECTATIVES
Segons el que es desprèn de l’in-
forme de l’ICoB del primer tri-
mestre de 2014, els comerciants
creuen que els consumidors com-
praran més de cara al pròxim tri-

mestre i que les vendes augmen-
taran. Tanmateix, la seva preo-
cupació sobre el descens dels
preus –la temuda deflació– es fa
palesa a l’estudi. 

Pel que fa a la nova llei d’ho-
raris, un 44,9% dels comerciants
preguntats afirmen que no obri-
ran cap dia festiu durant els me-
sos d’estiu, mentre que només el
21% té la intenció d’aixecar les
persianes durant tots ells. 

Gairebé la meitat dels comerciants no obriran els festius a l’estiu. Foto: Arxiu

Frenada a la caiguda de les
vendes al primer trimestre 

» L’ICoB destaca una lleu millora dels resultats respecte a l’any passat
» Vicenç Gasca, Fundació Barcelona Comerç: “la llum al final del túnel”

L’Eix Sarrià torna a sortir 
al carrer durant la primavera
MOSTRA4El carrer Major de
Sarrià acollirà aquest dissabte 10
de maig la tradicional Mostra de
Primavera, que enguany està
batent rècords d’inscripcions
per poder-hi participar, segons
informen a aquesta publicació
des de l’Eix Sarrià. 

Aquesta jornada, que s’a-
llargarà des de les 10 del matí
fins a les 8 de la tarda, compta-
rà amb parades de comerços
del barri i altres zones de la ciu-
tat, a més d’oferir inflables i ta-
llers per als més petits. 

Per altra banda, una de les
activitats que també s’organit-
zaran de cara a aquest dissabte
és la Mostra Gastronòmica, un

esdeveniment que gaudeix de
gran acceptació entre els visi-
tants i que s’instal·larà a la pla-
ça de Sarrià. En aquesta part de
la fira es podran degustar els
nous productes i creacions dels
diferents restaurants i establi-
ments de Sarrià. 

La Mostra de la Primavera
del districte ha esdevingut una
tradició plenament consolidada
que gaudeix d'una gran acollida,
no només entre el veïnat del
barri, sinó també entre els visi-
tants d'altres indrets de la ciutat.
Aquesta mostra s’inclou en el
marc d’altres fires comercials
que durant el mes de maig di-
namitzen el comerç sarrianenc.  

Els veïns de Sant Gervasi Sud
estrenen mostra comercial

FESTA4L’Associació de Veïns
Sant Gervasi Sud va organitzar el
passat dimecres 30 d’abril la pri-
mera Mostra de comerç de Sant
Gervasi, una jornada que se ce-
lebrava per primera vegada i que
té l’objectiu de donar a conèixer
el comerç del barri i consolidar-
se com una cita arrelada a Sant
Gervasi. De fet, els organitza-
dors tenen la idea de celebrar-la
de manera periòdica.

La mostra comercial va orga-
nitzar-se a dos nuclis dife-

rents –un situat al carrer Aribau
a l’alçada de Via Augusta, i un al-
tre a la plaça Cardona– i va
comptar amb la participació de 75
botigues de la zona. “La gent del
barri estava encantada i van pre-
guntar quan es faria la pròxima”,
explica a Línia Sarrià Immacu-
lada Cardona, presidenta de l’As-
sociació de Veïns Sant Gervasi
Sud. Entre les activitats progra-
mades també hi havia una batu-
cada que va recórrer els dos nuclis
amb què comptava la mostra.

Barnavasi i Galvany Comerç
es promocionen a l’aire lliure
FIRA4El comerç de Sant Gervasi
tornarà a sortir al carrer aquest
pròxim dissabte 10 de maig du-
rant la segona edició de la Mos-
tra de Comerç de Sant-Gervasi-
Galvany. 

La fira tindrà lloc durant tot
el dia al carrer Madrazo, entre
Santaló i Amigó, i estarà orga-
nitzada per les associacions de
comerciants de Barnavasi i de
Galvany Comerç, integrants de
l’Eix comercial de Sant Gervasi. 

Aquesta mostra, que acull
una important representació dels
establiments comercials del barri,
omplirà el carrer Madrazo amb
paradetes i una zona de jocs in-
fantils, on també hi haurà tallers
per als més petits. Per aquesta raó,
la circulació al llarg d’aquest ca-
rrer quedarà tallada durant el
dia. Segons els organitzadors,
aquesta diada permetrà compro-
var l’oferta de productes i serveis
que ofereix el barri. 

Redacció
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La mostra va comptar amb 75 comerços. Foto: AV Sant Gervasi Sud

Tradició | El districte torna a celebrar la Fira de Sant Ponç
La tradicional Fira de Sant Ponç torna de nou a Sarrià-Sant Gervasi amb les seves 

mostres de productes naturals i artesans. El pròxim dilluns dia 12 de maig tindran lloc a la 
plaça de Sant Vicenç de Sarrià i a la plaça de Mañé i Flaquer, durant tot el dia, dues fires 

on s’oferiran herbes, espècies, sabó, dolços, formatge i mel, entre altres productes.
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Barcelona ha estat guardo-
nada com a millor ciutat
del sud d'Europa en pro-

moció econòmica. Què significa
aquest reconeixement per a la
ciutat i per a la feina feta pel Con-
sistori?
El premi de fDi Magazine –re-
vista pertanyent al grup Finan-
cial Times– és sens dubte una
gran satisfacció per la ciutat i per
aquest Govern municipal. Re-
presenta el reconeixement d'un
prestigiós jurat internacional a la
intensa activitat que estem duent
a terme per presentar al món el
gran potencial econòmic i els ac-
tius que fan de Barcelona un des-
tí idoni per realitzar negocis i
atraure inversions. A més, el
guardó ens situa en quart lloc en
el rànquing de promoció econò-
mica de totes les ciutats euro-
pees, només per darrere de Lon-
dres, Hèlsinki i Dublín. Des de
l’Ajuntament estem combinant

les accions de promoció inter-
nacional amb l'impuls de sectors
estratègics i d'alt valor afegit
que ens permeten situar Barce-
lona com a referent indiscutible
en àmbits com el creixement
econòmic, les noves tecnologies,
les smart cities, la investigació,
la recerca o l’urbanisme. Tota la
feina feta va en la bona direcció,
com ho demostren distincions
com aquesta.

D'altra banda, Barcelona també
ha estat nomenada Capital Eu-
ropea de la Innovació. Fins a
quin punt és important la inno-
vació per sortir de la crisi?
Són les grans ciutats i les seves
àrees metropolitanes les que es-
tan impulsant el creixement eco-
nòmic a nivell mundial. Per això,
tenim clar que serà Barcelona la
que ens traurà de la crisi. En

aquest nou context econòmic, la
tecnologia i la sostenibilitat hi ju-
guen un paper molt important,
i no ens podem quedar enrere.
Barcelona vol ser el paradigma
de la ciutat intel·ligent del futur.
Un paradigma que configura
tres eixos de futur molt impor-
tants: les smart cities, l’economia
verda i l’economia social. Estem
promovent un nou model de fer
ciutat, basat en la tecnologia i
que inspira una nova economia
de la innovació urbana a nivell
mundial.

Darrerament, l'Ajuntament ha
arribat a un pacte per a la im-
plantació dels nous horaris co-
mercials. Amb la nova proposta,
què hi guanya el comerç?
El comerç és un dels sectors
que més ha notat els efectes de
la crisi. Com a Govern municipal,
sempre hem dit que estaríem al
costat dels comerciants en tot
moment i els donaríem suport
per prendre decisions que mi-
llorin les seves perspectives de
futur, sempre i quan generin
consens. L’acord que hem tancat
compta amb el vistiplau dels

principals representants del sec-
tor i és un pas endavant en l’im-
puls de mesures que reactivin
l’activitat econòmica i generin
beneficis als botiguers. A partir
d’ara, els establiments de la ciu-
tat podran obrir els diumenges
de juliol i agost i 4 diumenges
previs a esdeveniments amb
punta de visitants. Per tant, do-
nem la possibilitat al comerç
d’aprofitar encara més l’oportu-
nitat de negoci que significa el tu-
risme. I, tot plegat, conservant el
nostre model comercial de pro-
ximitat únic, que promou la co-
hesió social als barris i ens fa sin-
gulars com a ciutat i com a so-
cietat.

Qui serà l'encarregat de vetllar
perquè es compleixin els hora-
ris? La Guàrdia Urbana?
Degut al període de suspensió de
la legislació catalana en matèria
d'horaris comercials, els darrers
mesos s'ha generat incertesa en
el sector pel què fa les condicions
horàries a les quals s'havien
d'acollir. Per aquest motiu, una
part molt important de la tasca
de vetllar pel compliment de la
llei és la vessant informativa. Pel
que fa a la tasca inspectora,
comptarà també necessària-
ment amb la Guàrdia Urbana,
donat que les visites a comerços
es podran fer en dies festius i a
les nits.

També s'ha publicat la proposta
d'obertura en diumenge dels
comerços, que enguany seran 9.
En funció de què s'han escollit els
dies que no coincideixen amb
cap festa del calendari popu-
lar? 
La llei catalana d’horaris co-
mercials estableix un total de 10
festius a l’any en què els establi-
ments poden obrir. D’aquests, en
cedeix 4 als ajuntaments per
lliure designació. En el nostre
cas, hem consensuat amb els

comerciants situar-los en esde-
veniments que suposen una gran
afluència de turistes. El primer
va ser el 30 de març, el diumen-
ge previ al Saló Alimentària, i els
altres tres seran el 18 de maig,
quan tindrem una punta im-
portant de creueristes a la ciutat;

el 29 de juny, pel Pride Barcelo-
na 2014, i el 14 de setembre,
també amb motiu de l’arribada
d’un alt nombre de creuers. Els
altres 6 festius són els ja fixats
per la Generalitat per a tot el te-
rritori, que corresponen al 5 i 12
de gener, 6 de juliol i 6, 8 i 21 de
desembre.

També es preveu que puguin
obrir tots els caps de setmana,
diumenges i festius de juliol i
agost. Perquè s'ha arribat a aques-
ta determinació?
Estem parlant dels dos mesos
amb ocupació hotelera més alta
i menys demanda interna. Això

afavoreix que augmenti l’activi-
tat econòmica dels visitants,
sense alterar els hàbits de con-
sum actuals dels barcelonins.
Cal destacar, a més, que en
aquest període l’horari d’ober-
tura serà reduït, de 10.00 a
14.00 hores. Teníem clar que ha-
víem de defensar la conciliació
familiar de les persones que tre-
ballen al sector, i d’aquesta ma-
nera ho aconseguim. A banda, el
fet que els establiments obrin no-
més al matí fa que l’activitat co-
mercial no faci ombra a l’oferta
cultural de la ciutat, que majo-
ritàriament es realitza a les tar-
des, i així un sector no competeix
amb l’altre.

Aquesta proposta aparca la vo-
luntat d'alguns eixos que, com a
zona turística, volien tenir en
exclusiva la capacitat d'obrir en
cap de setmana?
Tal com ens vam comprometre
públicament, a la tardor farem
un balanç de la mesura, tant pel
que fa al seu compliment com
per les oportunitats i inconve-
nients que es desprenguin de la
primera temporada d'aplicació.
Serà llavors quan valorarem el
rèdit econòmic que ha generat,
així com la seva repercussió en
les diferents zones de la ciutat de
Barcelona.

“El comerç podrà
aprofitar encara 
més el turisme”

Associació de Comerciants 
Creu Coberta

“Hem de conservar
el nostre model

comercial de
proximitat únic”

Sònia Recasens / Segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament

El comerç de proximitat viu temps de canvis. Les petites botigues, eix singular
de Barcelona, es debaten entre lluitar contra la crisi i afrontar un futur incert. 
L’Ajuntament assegura que defensa el model comercial de proximitat. 

Avui l’Associació de Comerciants Creu Coberta en parla amb Sònia Recasens.

“Barcelona vol ser
el paradigma de la
ciutat intel·ligent

del futur”

“Tenim clar que
hem de defensar la
conciliació familiar

dels botiguers”

Perfil | Una especialista d’Empresa
Nascuda a Barcelona, casada i amb tres fills, Sònia Recasens és llicenciada en Ciències Econòmiques i 

Empresarials per la Universitat de Barcelona amb l'especialitat d'Empresa. És militant d’Unió Democràtica 
de Catalunya (UDC) des de l’any 1992. L'any 1999 és escollida regidora de la ciutat, càrrec que exerceix fins a 
l'actualitat. Des de l'any 2003 ostenta el càrrec de portaveu adjunta del Grup Municipal de CiU al consistori.
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REDACCIÓ4Tothom s’ha pre-
guntat algun dia com és el pro-
cés de creació dels artistes. Com
treballen en els seus tallers, en
quin moment apareix la inspi-
ració. Per tal de resoldre alguns
d’aquests dubtes i apropar una
mica més la feina d’aquest
col·lectiu al gran públic, ja fa
anys que a Barcelona se celebren
les jornades de Tallers oberts, en
què els artistes visuals de la ciu-
tat obren les portes a tots els
veïns i veïnes.

Al districte hi ha dos barris
que han implantat aquesta tra-
dició, com són Sarrià i el Putxet
i el Farró. De fet, tots dos realit-
zaven aquesta iniciativa pel seu
compte, i des de fa quatre anys
ho celebren conjuntament amb
altres tallers de Barcelona i amb
el suport del FAD.

Els primers a obrir els seus
tallers seran els artistes del Put-
xet i el Farró. Ho fan des de fa
vuit anys, i aquest cop ho faran
el dissabte 10 de maig, de 10h a
14.30h i de 17h a 20h, i el diu-
menge 11 de maig, de 10h a 14h.
Des de fa uns dies, a més, hi ha
una exposició col·lectiva de tots
els participants al centre cívic
Casa Sagnier.

Aquesta no és l’única activi-
tat complementària. També es
faran activitats infantils per
acostar la pintura als més petits,
xerrades sobre Dalí, Miró i Pi-
casso, i la seva relació amb Bar-
celona i altres propostes rela-
cionades amb el món de l’art.

La programació de totes les
activitats i els tallers que es po-
dran visitar es poden consultar
als centres cívics i casal de barri.

SARRIÀ, A FINALS DE MES
Els dies 23, 24 i 25 de maig serà
el torn del barri de Sarrià. Aquest
ja és el 12è any consecutiu que
els artistes sarrianencs se sumen
a aquesta iniciativa, que per-
metrà visitar fins a un total de 27
tallers. Serà un cap de setmana
complet en què l’art serà el pro-
tagonista, i se celebraran diver-
ses activitats, totes gratuïtes, al
voltant de l’expressió artística,
com ara concursos de pintura,
balls, dibuix per als més petits,
visites guiades, exposicions i
moltes coses més. La progra-
mació inclou un taller d’scrap-
book per a infants o les exposi-
cions Assentaments humans i
El Taxidermista de 1898 a 1991,
entre altres propostes.

El cicle Primavera Coral celebra
enguany deu anys de concerts.
Per aquest motiu s’ha preparat
una programació especial que, a
més, commemorarà el Tricen-
tenari de 1714.

Els concerts els acollirà el
Centre Cívic Pera Pruna, on les
diferents corals, amb col·labo-
ració de la Taula de Cords del
districte de Sarrià-Sant Gervasi,
actuaran els dies 15, 16, 21, 22 i
23 de maig a partir de les 8 del
vespre.

Amb motiu de la comme-
moració del Tricentenari de 1714,
la coral i la Taula de Cors del dis-

tricte afegiran, a tots els seus con-
certs, la peça El cant del poble,
un poema de Josep Maria Sega-
rra musicat per J. A. Clavé i A.
Vives en la versió coral de Jesús
Capdevila i Martí.

A la Primavera Coral hi ac-
tuaran per aquest ordre els cors
Sant Ildefons, Mata de Jonc, de
la Salle i Trobada; els cors Sig-
num, Jove de l’Arc, I Dilettanti
i En Clau Vocal; les corals Coll-
serola, Maria Ward i Balmes i el
cor Esclat; cors Jesús Maria,
Mossèn Lluís Vidal, coral de la
Pau i Orfeó Sarrianenc; i per
últim els cors Vil·la Florida, de la
Capella Francesa i del Centre As-
turià i la coral Espai.

A més, el divendres 30 de
maig se celebrarà el concert de
primavera Música per gaudir.

La Primavera Coral celebra 
el seu desè aniversari

» Els cors de Sarrià-Sant Gervasi actuaran al Centre Cívic Pera Pruna
» La programació d’enguany commemorarà el Tricentenari de 1714

» Els barris de Sarrià i el Putxet i el Farró se sumen a la iniciativa ‘Tallers oberts’ de tota la ciutat
» Els artistes visuals del districte obren els seus estudis perquè els veïns puguin veure com treballen

Els artistes obren les portes

Redacció
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Una exposició d’anteriors edicions del cicle ‘tallers oberts’. Foto: FAD

Cultura | Un gran projecte de Barcelona
El Tallers oberts és un gran projecte cultural i artístic que es va iniciar en l’edició del

2010 amb l’adhesió dels tallers oberts que se celebraven de manera independent a 
alguns districtes de Barcelona (Sarrià-Sant Gervasi, Ciutat Vella i Gràcia). Avui 

mateix s’inauguren, al centre d’Arts Santa Mònica, aquestes jornades i una exposició.
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La jugadora canària del CT Bar-
cino, Carla Suárez, va aconseguir
el triomf en el WTA d’Oieras
disputat aquest cap de setmana
a la localitat portuguesa. 

Amb aquesta victòria, la ten-
nista del club sarrianenc guanya
el seu primer títol del circuit in-
ternacional femení de tennis
(WTA), després d’imposar-se a la
russa Svetlana Kuznetsova per 6-
4, 3-6 i 6-4. Tot i estar perdent en
el tercer set per un contundent 4
a 1, la tennista del CT Barcino va
aconseguir remuntar i endur-se
la victòria davant la rival russa.
Aquesta victòria arriba després
que Suárez hagués disputat en
cinc ocasions una final del circuit
mundial femení, les dues últimes
justament al mateix torneig por-
tuguès. 

“Estic molt feliç per haver
pogut guanyar el meu primer tí-
tol”, va afirmar Suárez un cop
guanyada la final. La tennista del
CT Barcino va destacar la difi-
cultat d’un partit “amb molt
vent” i on les dues esportistes van
cometre molts errors. 

La número 1 estatal –actual-
ment Suárez ocupa la quinzena

posició del rànquing WTA– ha-
via estat aquesta temporada se-
mifinalista dels torneigs de Fli-
rianópolis i Katowice, i va asso-
lir per primer cop els octaus de fi-
nal a Miami. 

Des del CT Barcino s’ha vol-
gut destacar aquesta important
victòria i consecució del títol de
la tennista.

Carla Suárez és la número 15 del rànquing mundial. Foto: Arxiu

Carla Suárez, del CT Barcino,
campiona del WTA d’Oieras

» La tennista guanya el seu primer títol del circuit femení mundial
» L’esportista del club sarrianenc havia jugat cinc finals fins ara

Torna una nova edició del cicle
de cinema ‘BCN Sports Film’

CONCURS4El Museu Olímpic i
de l’Esport Joan Antoni Sama-
ranch (MOE) i la Sala Àmbit
Cultural d’El Corte Inglés seran
les sales de projecció del ja em-
blemàtic certamen cinemato-
gràfic de temàtica esportiva BCN
Sports Film, que tindrà lloc en-
tre el 7 i el 10 de maig.

Enguany el BCN Sports Film
arriba a la seva cinquena edició
amb un programa de projec-
cions gratuïtes ben divers, des de
pel·lícules de ficció a animació i
documentals. En total, seran 72

films dels quals 64 entraran en la
competició oficial, amb una àm-
plia majoria de pel·lícules que
han participat en els festivals
més importants del món.

La tinenta d’alcalde de Qua-
litat de vida, Igualtat i Esports,
Maite Fandos, va mostrar la seva
satisfacció durant la presentació
d’aquest concurs de cinema, ce-
lebrada la setmana passada, i va
destacar que enguany el certa-
men comptarà amb sessions ma-
tinals adreçades a més de 1.500
alumnes de la ciutat.

Més de 400 atletes corren 
en el Cros de Can Caralleu

ATLETISME4El Cros de Mun-
tanya de Can Caralleu va comp-
tar amb la participació de 420
atletes –de 481 que s’hi havien
inscrit– i es va desenvolupar amb
“total normalitat”, segons indica
l’organització, en un circuit de 13,4
quilòmetres que van transcórrer
per dins del districte de Sarrià-
Sant Gervasi el passat 5 d’abril. 

El guanyador de la cursa
d’enguany en categoria masculi-
na va ser Jordi Garcia, que va re-

validar el seu triomf del 2013
amb un temps de 58 minuts i 22
segons. 

Pel que fa a la categoria fe-
menina, la triatleta Sílvia Tre-
moleda –coneguda per ser tam-
bé la dietista del jugador del FC
Barcelona, Leo Messi– va endur-
se la victòria en aturar el cronò-
metre en 1 hora, 14 minuts i 21
segons. Tremoleda no va tenir ri-
val i va aconseguir una gran
marca personal. 

La Cursa DIR - Guàrdia Urbana
tindrà un vessant solidari

CIUTAT4La segona edició de la
Cursa DIR - Guàrdia Urbana,
que tindrà lloc el pròxim 11 de
maig al llarg de tota la Diagonal de
Barcelona –i que vorejarà el dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi–
dedicarà mig euro per cada ins-
cripció per a l’Associació Catala-
na de Fibrosi Quística (ACFQ). 

La fibrosi quística és una ma-
laltia hereditària que està present
des del naixement i que acostuma
a manifestar-se en les persones

des de petites. Les persones afec-
tades tenen moltes possibilitats de
patir altres malalties com pneu-
mònies i trastorns digestius.  

Les inscripcions per a com-
petir en aquesta cursa romandran
obertes fins al 7 de maig. El fun-
dador i director general del DIR,
Ramon Canela, es mostra satisfet
perquè d’ara endavant les edicions
de la cursa tinguin un vessant so-
lidari, i espera que “sigui també un
referent en el servei a la ciutat”. 

Redacció
SARRIÀ-SANT GERVASI

Presentació del cicle de cinema esportiu. Foto: Ajuntament

Bàsquet | Derrota dels Escolapis davant l’ASME
Els Escolapis de Sarrià van caure dissabte passat a casa de l’ASME per 74 punts a 67. 

Aquesta derrota deixa els sarriencs en sisena posició amb 17 victòries i 12 derrotes. El 
somni de l’ascens queda relegat un altre any, ja que a falta d’una jornada per finalitzar la 
competició regular, les opcions matemàtiques per assolir les places d’ascens són nul·les.



| 14
Agenda6 maig 2014líniasarrià.cat

agenda@comunicacio21.com

AGENDA MENSUAL
DISSABTE 10 DE MAIG
20:00 Lliures o morts és una representació te-

atral que adapta la novel·la de David Mont-
serrat i Jaume Clotet sobre les reflexions del
coronel Ermengol Amili durant la Guerra de
Successió. / Teatre Sarrià.

DS. 10 I 17 DE MAIG
10:00 Joan Vinyoli: passeig pel Sarrià poètic de

l’autor és un itinerari literari que fa una re-
passada a la vida i obra del poeta català que
va viure al barri barceloní. L’inici de la ruta tin-
drà lloc a la biblioteca Clarà. 

DIMECRES 21 DE MAIG
17:30 Contes de natura és una sessió de conta-

contes en què els animals del Parc de Collserola
seran els protagonistes. Activitat emmarca-
da en el Dia Europeu dels Parcs Naturals. / Bi-
blioteca Collserola. 

FINS AL 13 DE MAIG
Matí-Tarda Paraules per endevinar. Exposició

de les il·lustracions del llibre de poemes
homònim de Josep-Francesc Delgado que
amaguen 30 endevinalles sobre animals. /
Centre cívic Sarrià.

FINS AL 30 DE MAIG
Matí-Tarda Poematge és una exposició foto-

gràfica a càrrec de Josep Maria Corbera sobre
la perspectiva de cada fotògraf sobre la seva
feina. L’autor posa èmfasi en aquest aspec-
te. / Centre cívic Can Castelló. 

DIVENDRES 9 DE MAIG
18:00 Em contes una òpera? és una de les acti-

vitats per al mes de maig que la biblioteca Cla-
rà organitza adreçada als més petits. Activi-
tat emmarcada en la Setmana de l’òpera.

A PARTIR DEL 8 DE MAIG
17:30 Psicomotricitat fina adreçada a infants que

cursen P4 o P5. Mitjançant materials i tèc-
niques diferents, es realitzaran activitats
per millorar la psicomotricitat dels petits. /
Centre cívic Can Castelló. 

DIMECRES 28 DE MAIG
18:00 El Centre cívic Elèctric organitza la xerrada

documental Planeta Blanc, a càrrec d’Èric Vi-
llalón. Activitat gratuïta que tracta sobre la
figura d’Ernest Shackleton. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

El Centre cívic Vallvidrera Vázquez
Montalbán organitza una sortida fa-
miliar a la Collserola amb un concurs
fotogràfic sobre flors per als més pe-
tits. Les fotos es penjaran a la pàgina
web del centre i entraran a concurs.

Excursió familiar
Sortida a Collserola
Ds. 24 de maig a les 10:30

El psicòleg clínic José González oferi-
rà una xerrada/col·loqui sobre la im-
portància d’exercitar la ment per po-
der vèncer obstacles i poder assolir els
objectius proposats. / Centre cívic Can
Castelló.

Xerrada
Exerciteu el poder de la ment

Dc. 14 de maig a les 18:30

Conversa musical a càrrec de la soprano
Viviana Rojas, de l’actriu Maria Vo-
ronkova i el pianista Fedor Veselov, on
s’endinsaran en el món de l’òpera de
forma amena i entenedora. / Casal de
Barri Espai Putxet. 

Conversa musical
L’Òpera en clau d’ària
Dv. 9 de maig a les 20:00

La Sala d’Actes de les instal·lacions del
CT Barcino de Sarrià acollirà la nove-
na prova del Torneig Social en el marc
del circuit de Dissabtes de Tennis Tau-
la. / CT Barcino.

Tennis Taula
Torneig Social

Ds. 24 de maig a les 10:00
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