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Optimisme. Aquesta és la sensa-
ció que desprenen els comer-
ciants un cop finalitzada aquesta
campanya de Nadal, on les ven-
des han augmentat entre un 3 i un
5% respecte a l’any passat, segons
va informar la patronal Pimec en
un comunicat. El president d’a-
questa organització, Alejandro
Goñi, va reconèixer que “l’última
campanya nadalenca va ser tan
dolenta que era difícil anar a pit-
jor” i va assenyalar que els co-
merciants catalans són optimistes
de cara a aquest 2014. 

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

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

EL TORN DE LES REBAIXES
Un cop acomiadat el Nadal, és el
torn de les rebaixes. Des d’ahir els
comerços ofereixen els seus des-
comptes i ofertes, que enguany
arribaran fins al 50 i el 70%. 

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

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

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

I ara, les rebaixes
» Es calcula que durant aquesta primera setmana de descomptes es concentrarà el 60% de les vendes

» La campanya de Nadal finalitza amb un augment de vendes d’entre el 3 i el 5% respecte a l’any passat

F. Javier Rodríguez
SANTS-MONTJUÏC

REDACCIÓ4Des de l’Eix co-
mercial de Creu Coberta es fa
una bona valoració de la cam-
panya comercial de Nadal. En
declaracions a Línia Sants, Llu-
ís Llanas, president de Creu
Coberta, destaca que “hi ha ha-
gut un augment de vendes a les
botigues de l’eix respecte a l’any
passat d’entre el 6 i el 8%”. 

La mala campanya de l’any
passat, degut principalment a
l’augment de l’IVA, és història i
sembla que les previsions de
cara al 2014 són bones. En
aquest sentit, les rebaixes su-
posen una nova oportunitat per
fer caixa i millorar els resultats.

“La previsió per a les rebaixes és
molt positiva, veiem que hi ha
més alegria i això es contagia a
la gent”, destaca Llanas. 

Tanmateix, des de Creu Co-
berta critiquen la decisió d’a-
vançar les rebaixes per part
d’algunes grans marques, i cla-
rifiquen que els descomptes
que fan aquests establiments, en
ocasions de fins al 70%, “són en
general enganyifes, ja que són
productes sobrevalorats on es
poden fer aquestes ofertes”.
Llanas afegeix, en aquest sentit,
que “els consumidors han de sa-
ber on compren i quin tipus de
comerç volen”. 

Sants registra un augment
de vendes de fins al 8%

Les rebaixes d’enguany tindran descomptes de fins al 50 i el 70%. Foto: Arxiu
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@isonapassola: De cara al #9N, els que di-
uen que és impossible no haurien de mo-
lestar els que ho estan fent. Els Reis m’han
portat convicció i força. #futur

@jcanadellb: L’@AliciaSCamacho creu
que no sabíem que negarien el cens dels
ajuntaments del PP! Innocent! Sort que ja
hem avançat més pantalles que ells.

@RaholaOficial: Cada dia hi ha menys ex-
cuses per no entrar al Govern. ERC ha de fer
ja el pas. El temps s’escurça en un 2014 que
no corre, sinó que vola.

D’aquí a uns dies el PSOE (no sé
si també el PSC) ens enviarà la
senyora Susana Díaz, presidenta
de la Junta d’Andalusia, per ex-
plicar-nos la importància que té
Catalunya per a Espanya i Espa-
nya per a Catalunya, i nosaltres,
com uns beneits, sense assaben-
tar-nos de tot això. Si serem des-
agraïts, amb el seu discurs veu-
rem la llum! Una senyora que
a la seva presa de possessió com
a presidenta de la Junta va dir
que treballaria amb totes les se-
ves energies perquè Catalunya
segueixi sent Espanya!? Això és
part del seu programa de govern?

Innocent de mi, em pensava
que el programa hauria de ser
treballar per treure Andalusia de
la misèria, posar en clar el tema
de les “peonadas”, els fons de co-
operació, dels ERE i de tants i
tants problemes que tenen. L’es-
tratègia de portar una andalusa a
Catalunya és un símptoma més
que al PSC-PSOE han perdut el
sentit de la realitat. Fa 35 anys,
quan venien Felipe González i Al-
fonso Guerra, de descamisats
amb americana de pana i peda-
ços de cuir als colzes, la cosa que-
dava bé per parlar entre “paisa-
nos”. Però ara, la meitat dels
emigrants andalusos de l’època ja
són morts o gaudeixen de l’es-
tada a una residència. Ara vin-
dran a parlar als fills i nets d’a-
quests que, per sort, molts ja
estan integrats i no combregaran
amb les rodes de molí que els vol-
dran endossar amb discursos po-
pulistes, que ja n’estan vacunats
d’aquestes falòrnies.

Queda ben clar que amb ai-
tals amics no ens calen en-
emics. Moltes gràcies, amics per
sempre, per la bona entesa.

4Amics

Per Jordi Lleal Per Manel Fantassin

4Tic, tac, tic, tac...

Durant la meva etapa de juga-
dor de rugby, la d'entrenador i
la de direcció esportiva he
constatat que les persones que
practiquen esport en les mo-
dalitats amateurs o en les d'alt
rendiment esportiu tenen una
existència més saludable en
tots els aspectes. I els més
joves ho han de tenir clar des
de la infantesa per seguir te-
nint aquesta vida sana quan
arriben a la maduresa.

Els efectes de l'activitat fí-
sica, principalment en nens i
joves, però també en la resta
de persones (sobretot si estan
afectades de colesterol, tenen
la pressió arterial elevada i ín-
dexs alts o baixos de glucèmia,
les tres característiques del se-
dentarisme), són la millora de
la salut i la qualitat de vida en
general. Aquesta pràctica su-
posa no només la prevenció de
malalties i afectacions com les
esmentades sinó que, en una
accepció més àmplia, esdevé
un factor primordial de la qua-
litat de vida.

L'estreta relació entre la
pràctica adequada i sistemà-
tica de l'activitat física i la salut
física i social es constitueix en
una de les funcions rellevants
de l'educació física. També mi-
llora l'equilibri personal, les re-
lacions que s'estableixen amb
el grup, l'alliberament de ten-
sions a través de l'activitat i el
combat al sedentarisme.

És important tenir una vida

sana i per això és imprescindi-
ble practicar exercici de forma
continuada i portar una ali-
mentació sana i equilibrada,
menjar variat i barrejar de
forma adequada els elements
que la componen i, així, man-
tenir un pes ideal. Cal evitar
l'excés de greixos, oli que no
sigui vegetal (preferentment el
d'oliva verge), sucre i sodi. No
podem oblidar que dormir les
hores necessàries és indispen-
sable per descansar i poder re-
cuperar les energies gastades
durant el dia.

L'exercici físic, doncs, pro-
porciona una vida més llarga i
amb més qualitat; prevé ma-
lalties del cor disminuint la
possibilitat de patir un infart;
tonifica els músculs i n'incre-
menta la força; millora el fun-
cionament de les articulacions;
prevé l'obesitat; fa sentir qui el
practica un excel·lent humor;
ajuda a deixar el consum ex-
cessiu d'alcohol o drogues; fa
que augmentin l'energia del
cos i la resistència a la fatiga;
ajuda a combatre l'ansietat, la
depressió i l'estrès i a tolerar
millor les temperatures exter-
nes i el dolor; en els nens i
joves millora rendiment esco-
lar; proporciona diversió i pro-
veeix una manera senzilla de
compartir activitats amb amics
i familiars contribuint a millo-
rar aspectes socials; crema ca-
lories i augmenta la capacitat
d'agafar el son.

Per David Deosdad

4L'exercici físic 

Com qui no vol la cosa, no no-
més hem encetat l’any del
tricentenari de l’ocupació es-
panyola, i no només som dins
d’un any transcendental per
al nostre alliberament, sinó
que, a més, gairebé sense
adonar-nos-en ja han passat
uns quants dies: som pocs
dies més a prop del 9 de no-
vembre.

Tenim molta feina fins lla-
vors: hi haurà gerra bruta so-
terrada; farem una ingent tas-
ca diplomàtica; haurem de
fer una titànica tasca pedagò-
gica als guetos d’immigració
espanyola; estarem pendents
del referèndum escocès; llui-
tarem i resistirem la immoral
ofensiva capitalista contra el
poble treballador i ho farem
de la manera patriòtica que ha
caracteritzat històricament
les lluites socials catalanes;
haurem de resoldre patriòti-
cament la convocatòria d’e-
leccions al Parlament Euro-
peu; haurem de demostrar
altre cop la capacitat de mo-
bilització dels catalans el prò-
xim 11 de setembre; haurem
de saber capitalitzar en favor

de la consciència indepen-
dentista totes les negatives
espanyoles al referèndum (es-
pecialment si aconseguim bo-
nes fotos de la policia retirant
les urnes el dia de la Consul-
ta); i hem de pressionar els
nostres polítics per tal que, un
cop impossibilitada la votació,
no caiguin en la temptació de
voler escalfar butaques gaire
més temps.

Si el dia 9 de novembre no
hi ha pogut haver votació hi
ha d’haver, aquella mateixa
nit, en el millor dels cassos,
una declaració d’indepen-
dència i, en el pitjor, la con-
vocatòria immediata d’elec-
cions plebiscitàries amb la
voluntat explícita de declarar
la independència.

El temps ha passat lent,
per a escarment de patriotes.
Tres-cents anys d’opressió
que han fagocitat genera-
cions de catalans. Des de l'1
de gener el temps corre des-
bocat. Ens toca a tots ser als
nostres llocs, disciplinats,
efectius i conscients que tres-
cents anys ens miren i ens de-
manaran comptes.

#Ajornat#SíSí #AnyHistòric
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@junqueras: Antoni Gaudí: "Sense la in-
dependència, no hi ha possibilitats de
crear a Catalunya una política justa, hon-
esta i regenerada".

@perearagones:  Només en viatges, el Min-
isteri d'Afers Exteriors gasta el doble de din-
ers que la Generalitat en "ambaixades".
#cosesdelBOE

@montserrat_tura:  Que les preocupa-
cions no ens impedeixin sentir la felicitat de
viure intensament cada instant d'aquest any
especial que estrenem.

Un diari obert

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

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

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

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

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

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

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

Opinió en 140 caràcters

4De Sacyr i “immobiliari”        
Per Carles Savalls Per Alfons Pérez

4Indignats energètics

Recentment, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia –
CNMC- va decidir que no procedia
validar l'última subhasta elèctrica per
concurrència de circumstàncies atípi-
ques i, per tant, va invalidar la pujada
de l'11.5% de la factura elèctrica que
s’havia anunciat. Esperant que s’acla-
reixin els detalls d’aquestes “circum-
stàncies atípiques”, els indignats ener-
gètics diem que ja n’hi ha prou.

Fa justament pocs dies, el Grup Po-
pular va rebutjar la presa en conside-
ració de la proposició de llei de mesu-
res per prevenir la pobresa energètica
adduint, entre altres arguments, que
precisament l’entrada de les renovables
i les seves primes havien empobrit in-
directament la població de l’Estat es-
panyol.

Aquest joc de despropòsits i de fal-
ses acusacions deixen en evidència la
coneguda omnipotència de l’oligopoli
elèctric on 5 companyies, però princi-
palment Endesa, Gas Natural Fenosa i
Iberdrola, controlen la producció, dis-
tribució i comercialització elèctrica;
emparats per una classe política que es
passeja pels seus consells d’adminis-
tració i que dóna l’esquena a les ne-
cessitats punyents de la ciutadania.

Posem l’accent en un dels proble-
mes del sector elèctric: Espanya perd
gas. Diem que perd gas no només per
la seva situació econòmica i de poster-
gacions sistemàtiques de la data de la
recuperació i sortida de la crisi. Espa-
nya perd gas perquè des de la libera-
lització del mercat elèctric l’any 1997 i
la construcció desaforada de centrals de
cicle combinat, necessita cremar gas.

Tres conseqüències: 1) Les centrals de
cicle combinat reben un pagament per
capacitat que les assegura una retribu-
ció encara que no entrin en servei (l’any

2012 el consum de gas per producció
elèctrica va disminuir en un 23%). La re-
tribució la paguem a la factura.

2) El gas s’importa majoritària-
ment d’Algèria (42.4% del total d’im-
portacions l’any 2012). Sonatrach, em-
presa estatal que domina les relacions
gasistes a Algèria, va aconseguir l’any
2010 una revisió retroactiva dels con-
tractes de venda de gas a la Cort d’Ar-
bitratge de Paris, obligant Gas Natural
Fenosa a pagar la xifra de 1.500 milions
d'euros. La transnacional catalana as-
segurà que 450 milions d'euros sorti-
rien dels seus beneficis. No cal explicar
on es va repercutir la resta.

3) El projecte d’emmagatzematge
geològic de gas Castor liderat per l’ACS
de Florentino Pérez, que va fer tremo-
lar les terres del Sènia, conté unes
clàusules abusives en el seu contracte
on se sentencia que en el cas de sus-
pensió o finalització de la concessió, les
instal·lacions passarien a ser titularitat
de l’Estat i aquest hauria d’indemnitzar
l’operador pel seu valor net. El projec-
te Castor va tenir un cost de 1.700 mi-
lions d’euros. Altra vegada, traspàs de
deute privat a l’esfera pública i d’aquí,
a tots i totes nosaltres.

Per això diem que ja n’hi ha prou. La
nostra indignació va més enllà de la pu-
jada o no de la factura de la llum. La
protecció dels interessos corporatius en-
ergètics davant de les necessitats de la
població ens indigna profundament.
Hem de recuperar la sobirania ener-
gètica: una combinació de democràcia,
control dels mitjans de producció, sos-
tenibilitat ambiental, decreixement del
consum i arrelament al territori; con-
frontant l’actual model depenent d’e-
nergies fòssils i dominat per l’oligopo-
li energètic que ens empobreix i me-
nysté el nostre dret a decidir.
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Creu Coberta entrega els
premis del concurs de curts

GUARDÓ4L’Eix comercial de
Creu Coberta entregarà demà
passat els premis als guanya-
dors del primer Concurs de
Curts Creu Coberta Shopping &
Shooting. El teatre de l’escola
Joan Pelegrí serà l’escenari d’a-
questa cerimònia que tindrà
lloc a partir de les 9 de la nit, on
s’escollirà el millor curtme-
tratge d’entre els sis que s’han
presentat a concurs. 

Els participants, dividits en
sis grups, disposaven de 72 ho-
res, entre els dies 27 i 30 de
desembre, per realitzar la seva
peça cinematogràfica. Les sis
gravacions ja estan disponi-
bles al web de Creu Coberta

(creucobertashopping.com/co
ncurs) per tal que tothom pu-
gui gaudir-ne. 

Tanmateix, hi haurà un ju-
rat especialitzat que serà l’en-
carregat d’escollir el millor curt.
Aquest jurat està format per
personalitats del món cultural
com Abel Flok, Sílvia Bel, Ro-
ger de Gràcia, Pol Turrents,
Jordi Folck i el president de
l’Eix Creu Coberta, Lluís Lla-
nas. El premi constarà d’una es-
tàtua del déu del comerç, Her-
mes, en posició d’Òscar de Ho-
lliwood. Aquesta peça ha estat
dissenyada pel mateix artista
que fa els Premis Gaudí de l’A-
cadèmia de Cinema.

El Mercat de Sants obrirà de nou
les seves portes la pròxima pri-
mavera, dos anys i mig més tard
del previst. Amb aquesta remo-
delació, el mercat modernista
comptarà amb una oferta co-
mercial de 40 parades conven-
cionals i la instal·lació d’un Mer-
cadona. En total, el conjunt co-
mercial tindrà una superfície
total de 3.000 metres quadrats. 

El regidor del districte de
Sants-Montjuïc, Jordi Martí, el
regidor de Comerç, Consum i
Mercat, Raimon Blasi, i l’arqui-
tecte encarregat de les obres,
Josep Llobet, van visitar la ins-
tal·lació el passat divendres per
tal de valorar les millores que
s’estan implementat al mercat.

El cost de les actuacions en
aquest edifici modernista arriben
als 9,8 milions d’euros i consis-
teixen en una remodelació inte-
gral del sostre i desguassos plu-

vials, la recuperació dels orna-
ments modernistes i l’ampliació
de passadissos i la millora en l’ac-
cessibilitat. 

Per a Llobet, el punt fort de
la remodelació és el sistema de
climatització i la millora de l’ús
de la llum solar. “El mercat fa un
pas important en l’aspecte me-
diambiental, el d’eficiència ener-

gètica”, va afirmar Llobet a
El3.cat. Però, a més, els carrers
de l’entorn també han patit una
remodelació que inicialment no
s’havia previst. En aquest sentit,
Jordi Martí va assegurar que
“tot el barri està esperant amb
candeletes que aquest sector es
regeneri en el sentit global de la
paraula”. 

El Mercat és un edifici modernista. Foto: Obra BCN / Marc Piqué Gascón

El Mercat de Sants reobrirà 
les seves portes a la primavera

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

Sis curtmetratges opten al premi del concurs. Foto: Creu Coberta

Ordenança | Terrasses als comerços de degustació
Des de l’1 de gener ja està en vigor la nova ordenança de terrasses de Barcelona, 
que regula la seva implantació en l’espai públic. Aquesta modificació, que va ser 

aprovada durant la sessió plenària del dia 20 de desembre, permetrà tenir terrassa als 
comerços d’alimentació amb degustació, com ara forns de pa o botigues de delicatessen. 
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La setmana passada es va cons-
tituir l’Associació Montjuïc,
Muntanya dels Museus, una
entitat que agrupa el MNAC, la
Caixa i Fira de Barcelona amb
la intenció de potenciar Mont-
juïc com un centre cultural i
museístic a escala internacional.

El passat divendres 3 de ge-
ner, els presidents de les tres
entitats, Isidre Fainé (la Caixa),
Miquel Roca (MNAC) i Josep
Lluís Bonet (Fira de Barcelona)
van constituir aquesta agrupa-
ció com un primer pas per des-
envolupar un projecte urba-
nístic i cultural a la zona. As-
sociació Montjuïc, Muntanya
dels Museus és fruit de l’acord
de col·laboració signat l’abril de
l’any passat entre aquests tres
organismes, l’Ajuntament de

la ciutat i la Generalitat de Ca-
talunya per promocionar un
gran complex museístic a la
zona de Montjuïc.

El centre del projecte serà la
Font Màgica, al voltant de la
qual es reordenaran diversos
espais per potenciar l’oferta cul-
tural de la zona. D’això se’n po-
dria beneficiar el MNAC, que ne-
cessita més espai per ampliar les

seves col·leccions i podria uti-
litzar els palaus d’Alfons XIII i
Victoria Eugenia propietat de
Fira de Barcelona. Aquests re-
cintes tenen poc ús, ja que la ma-
joria de fires se celebren a les
instal·lacions de Gran Via. El ter-
cer espai que es veurà potenciat
amb aquest acord és el Caixa Fo-
rum, situat al peu de les escales
de la Font de Montjuïc.

Els presidents de les entitats en la presentació de l’associació. Foto: La Caixa

Neix una associació per fer de
Montjuïc un gran nucli museístic

»La Caixa, el MNAC i Fira de Barcelona constitueixen l’agrupació
» Montjuïc, Muntanya dels Museus vol ser una marca internacional 

L’ANC organitza el cicle de
xerrades ’El país que volem’

SOCIETAT4L’Assemblea Sants-
Montjuïc per la Independència
ha organitzat un cicle de xe-
rrades sota el títol El país que
volem en la qual exposarà ar-
guments a favor de la inde-
pendència. La pròxima serà
dijous 16 de gener a les Cotxe-
res de Sants,i anirà a càrrec de
Marc Parés, que farà una con-
ferència amb el títol de Repú-
blica Catalana, participació
ciutadana. 

També està programada per
al pròxim dijous 13 de febrer la
xerrada República Catalana,

relacions internacionals, dins
el mateix cicle.

D’altra banda, Sants-Mont-
juïc per la Independència se
suma aquest cap de setmana a
la recollida massiva de vots
per la independència que es
farà arreu del país, amb el
muntatge de 14 parades al dis-
tricte aquest dissabte i de deu
més el diumenge. Més de 100
voluntaris s’encarregaran de
recollir signatures per recla-
mar la consulta i, en cas que no
es faci, procedir a la declaració
unilateral d’independència.

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

Parada per recollir vots per la independència. Foto: Twitter (assembleasmxi)

NADAL4Com cada 5 de ge-
ners, els tres Reis mags van vi-
sitar el districte amb una rua
que va recorre els carrers de
Sants-Montjuïc i Les Corts. 

La cavalcada va sortir de la
seu del Districte de les Corts, a
la plaça Comas, i va recórrer els
carrers Joan Güell, Travessera
de les Corts, Vallespir, passeig
Sant Antoni, Galileu, Can Brui-
xa i Joan Güell per acabar als
Jardins Can Mantega, on du-
rant tota la tarda s’hi van cele-

brar activitats infantils. Du-
rant la desfilada els nens i ne-
nes del districte van poder sa-
ludar Ses Majestats i, aquells
que encara no ho havien fet, en-
tregar la carta als patges reials.

Els Reis mags van estar
acompanyats per 130 volunta-
ris sota la direcció de l’Asso-
ciació Vallespir Cultural i el
Districte.

A Barcelona també es va
celebrar una altra cavalcada
que va desfilar pels principals

carrers de la ciutat des del Moll
de la Fusta. La rua, que segons
la Guàrdia Urbana va convocar
més de 600.000 persones, va
començar a les 16:30h i va aca-
bar a les 21h a la Font Màfica de
Montjuïc.

La caravana reial va estar
formada per més de 1.300 per-
sones entre voluntaris, balla-
rins, actors i diferents escoles
de dansa, teatre i circ i per
nombroses carrosses i sis grans
cavalls inflables.

Els Reis mags visiten el districte

Serveis | Els lavabos de l’estació de Sants, de pagament
Els lavabos de l'estació de Sants passaran a ser de pagament després que Adif hagi

adjudicat la seva gestió a Sanifair, que fixarà el preu per ús i s'ha compromès a dur a
terme negociacions per arribar a acords amb altres empreses presents a l'estació per-

què els seus clients puguin tenir avantatges comercials i descomptes en béns i serveis.
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Entrevista: Joan Carles Molinero// Comissari de la ciutat de Barcelona, Cos dels Mossos d’Esquadra

Ens trobem, a la seu dels Mossos de la Plaça d’Espanya, amb en Joan Carles Moli-
nero, el comissari de la ciutat, per analitzar la feina dels Mossos d’aquest any que
ha finalitzat.
Quants efectius teniu ara mateix a Barcelona?

Entre els serveis habituals, els de policia canina, els equips de subsòl, el científic,
etc. són uns 3000 mossos assignats.
Ara que el desplegament és íntegre, quines competències teniu?
Som una policia integral. El model inclou totes les competències, algunes en ex-
clusivitat, i altres compartides amb el cos de la Guàrdia Urbana. Per això cada
vegada treballem més amb patrulles mixtes. El ciutadà ha de tenir la seguretat
que qualsevol agent, sigui Mosso o Guàrdia Urbà, l’ha d’atendre amb les matei-
xes condicions.
Expliqui’ns com ha anat l’experiència de les patrulles mixtes?
El cos es va desplegar des del 2005, i llavors ja teníem consciència col·lectiva,
que érem 6000. Des del primer moment es va anar incrementant el nombre de
patrulles mixtes, n’hem tingut 24 durant el 2012, i 60 durant el 2013. No és fàcil
organitzar-nos, però és un resultat molt bo.
Però vosaltres, en temes de trànsit no us hi fiqueu?
No és la nostra competència principal, no és la nostra prioritat. Això no vol dir
que no puguem actuar, i així ho fem si és necessari. Les patrulles mixtes sí que
s’hi dediquen habitualment.
La crisi actual està fent augmentar la delinqüència?
No. Les nostres dades demostren que, entre l’1 de gener i el 31 d’octubre hi ha
hagut un descens dels fets delictius a Barcelona del 5,8%.
Hi té a veure la vostra feina efectiva?
No només. Hi ha tres factors que han contribuït a què els darrers quatre anys
s’hagi reduït la delinqüència. El primer és la major presència policial al carrer. Els
policies han d’estar al carrer, cal que el trepitgin, i que es facin veure. Tot i això,
sempre hi haurà feina de despatx.
El segon?
Una major col·laboració ciutadana. L’actuació fa que sigui més ràpida. Hem in-
crementat molt les detencions in fraganti dels delinqüents, gràcies a les truca-
des dels veïns. En aquest cas, mentalitzar el teixit associatiu ha estat fonamental.
Enguany, només a Sants-Montjuïc, hem tingut 521 contactes amb associacions
de veïns, gremis, comerciants, etc.
I el tercer?
El 2011 vam iniciar un treball amb la fiscalia, molt important per neutralitzar els
delinqüents multi-reincidents. Havíem tingut fins llavors casos de persones de-
tingudes tres cops al mateix dia, per delictes diferents. Aquestes actuacions es-
tan donant resultats

Però les mancances econòmiques de la crisi no han fet augmentar els robatoris?
La pressió policial cada cop és més forta. Els delinqüents ja ho veuen i marxen.
Hi ha molta més pressió al metro, a les Fonts Màgiques, a la Sagrada Família...
Això fa que aquestes persones que s’hi dediquen, hagin marxat a altres punts de
l’estat. També s’han dictat ordres d’allunyament. I de delinqüència nova, d’au-
tòctons, i fruit de la crisi, no n’hem detectat.
Ara, amb la supressió de la doctrina Parot, tenen nova feina?
Tenim algun equip seguint a alguns dels anomenats superdelinqüents. És una
feina desagradable.
I com combateu la delinqüència contra el petit comerç?
Ens preocupa molt, sobretot el robatori amb violència i intimidació, que el 2011
s’havia disparat molt, i ara ha baixat, sobretot gràcies al procés de col·laboració
amb el teixit associatiu. Hi ha una tasca pedagògica també que fa que el comer-
ciant ingressi menys diners però més sovint, i durant el dia... Cal vigilar sobretot,
quan es tanca la botiga... Però som a una ciutat segura, en general.
El comerç genera seguretat, diuen.
És veritat. Si un carrer té comerç, vol dir que té vida, té llum, té gent. I tot això fa que
el delinqüent s’ho pensi dues vegades, ells van a l’atracament fàcil. Si té dos establi-
ments, sempre mirarà quin no té arc metàl·lic, o vigilància de seguretat, o càmera.
Igual que a les finques... Si veu que té porter, no entrarà. Cal tancar amb clau.
Al districte hi ha punts calents?
Es mantenen els de sempre, l’estació, Montjuïc... però els treballem molt. La
tasca policial està sent efectiva. 
La policia islandesa va disparar i matar un delinqüent fa un parell de mesos, per
primera vegada en la seva història. 
Per sort, als Mossos, se’ns ha mort molt poca gent. L’any passat es van fer 17.000
detencions a Barcelona. A vegades, és normal que entre aquests 17.000 hi hagi
alguna persona amb una salut molt compromesa, per motius molt diversos.
A vostè l’han atracat mai?
A mi no, però a la meva filla si, al costat de casa. Ella té 8 anys, i va ser atracada
per dues nenes de 7 anys. La prevenció també comença amb l’educació.
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Degut als canvis que enguany Loterias y Apuestas del Estado ha fet en el re-
partiment de premis de la Loteria de Reis del passat 6 de gener de 2014, les but-
lletes de regal de Creu Coberta que es corresponen amb aquest sorteig tenen
un error.

S’entregaran finalment tres obsequis, als números que es corresponen
íntegrament (les cinc xifres) als tres primers premis de la Loteria de Reis.
Aquests premis són:
1r Premi: 1800 € en vals de compra a les botigues associades al núm. 76254
2n Premi: 900 € en vals de compra a les botigues associades al núm. 69362
3r Premi: 600 € en vals de compra a les botigues associades al núm. 08347

Aquesta relació de premis substituirà la que consta impresa a les but-
lletes que els establiments han regalat fins al 5 de gener. La quantitat total
dels premis a repartir (3300 €) és la mateixa que s’havia previst. Recordem
que les butlletes no tenen cap cost, sinó que són una deferència amb les que
l’Associació de Comerciants Creu Coberta, a través dels seus establiments,
vol premiar als clients de l’eix i que, en tractar-se d’un regal, cal acollir-se als
canvis que aquest pugui patir.

Aquests dies de Nadal, el Forn Audrey (Creu Coberta 42) no ha parat. 
Degustació, cafè, berenars i esmorzars i el millor pa... i el Pare Noel, que s’ha
afartat de fer-hi visites... No ens estranya gens.

Repartim 3300 € pel Sorteig de Reis El Pare Noel visita el Forn Audrey
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Arenas de Barcelona inicia les Rebaixes

No et perdis els fabulosos descomptes que trobaràs durant tot aquest mes a Arenas de
Barcelona. Les nostres botigues i establiments han començat un 2014 amb més il·lusió
que mai, i amb descomptes a tots els productes de la temporada. A més, com sempre,
una variada oferta d’oci i cultura per a les famílies. 
No us ho perdreu i visiteu-nos!!!

El Poble Espanyol proposa nou espectacle 
familiar i recupera els tallers per a nens 

El recinte de Montjuïc, fidel a la seva voluntat d’esdevenir un centre de lleure i cul-
tura per a tota la família, comença el 2014 amb nova programació familiar pels diu-
menges al matí:  taller i espectacle. Durant aquest mes, al teatre del Poble s’hi po-
drà veure un curiós, delicat i pedagògic muntatge basat en la cèlebre composició
Les Quatre Estacions d’Antonio Vivaldi. Es tracta d’una proposta de dansa amena
i innovadora que porta per títol Vivaldi Dansa i que va a càrrec de Company
Dansa, amb direcció i coreografia d’Anna Arboix.

Quatre ballarines i un ballarí són els responsables de dur a l’escenari aquest es-
pectacle que ajuda els més petits a entendre les estacions de l’any i els diversos
instruments musicals i els apropa a la figura del compositor italià Vivaldi. L’espec-
tacle es podrà veure els diumenges de gener a les 12:30h al teatre del Poble Es-
panyol. 

Però abans, hi ha la possibilitat que nens i nenes (a partir de 10 anys) apren-
guin a fer un atrapasomnis, l’objecte idoni per desfer-nos dels malsons i dormir de
la millor manera. Aquest serà l’objectiu del taller que el Poble Espanyol proposa
pels diumenges al matí d’aquest mes de gener (a partir de les 10:30h i fins a les
12h, amb possibilitat d’entrada fins a les 11:30h). Amb la represa dels tallers, el Po-
ble Espanyol amplia l’oferta de lleure familiar del cap de setmana, tant per a abo-
nats com per a públic en general.

L’entrada per l’espectacle familiar val 12€ (adult) i 7€ (nens de 4 a 12 anys), i és
gratuïta per a abonats al Poble Espanyol. Aquesta entrada inclou la participació
al taller d’atrapasomnis que es fa abans de l’espectacle, a l’Espai Educatiu. No us
perdeu les sessions matinals familiars al Poble!!!
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El telefèric torna a funcionar
després de l’última avaria

TRANSPORT4El telefèric de
Montjuïc ja torna a estar ope-
ratiu després que el passat di-
mecres 1 de gener hi quedessin
atrapades una setantena de
persones. Segons va informar
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB), el servei fun-
ciona amb normalitat i amb els
horaris habituals des de dis-
sabte passat.

L’avaria en el servei es va
produir dimecres passat al vol-
tant de les 16:30h, quan per un
problema en una de les polit-
ges, unes 70 persones van que-
dar atrapades a mig recorregut.

La majoria d’elles van poder
sortir a les diferents estacions
gràcies a un motor auxiliar que
va permetre desplaçar les ca-
bines. Quatre d’elles, però, van
ser evacuades amb una grua
pels Bombers. Cap dels pas-
satgers va resultar ferit.

L’avaria va provocar que
durant dos dies el servei quedés
interromput. Després de subs-
tituir un coixinet i l’eix d’una de
les politges a l’estació inter-
mèdia de Mirador, dissabte a
les 10h del matí es va tornar a
posar en marxa el telefèric amb
total normalitat.

Unes 70.000 persones van se-
guir en directe des de l’Avin-
guda Maria Cristina la cele-
bració de la festa de Cap d’Any,
segons ha informat l’Ajunta-
ment, que va tenir l’Ésser del
Mil·lenni com el gran protago-
nista de la nit. Un esdeveniment
que el consistori considera un
èxit que s’ha de repetir en els
pròxims anys.

La tinenta d’alcalde d’Eco-
nomia, Empresa i Ocupació,
Sònia Recasens, va fer balanç
l’endemà de la festa i va desta-
car que la ciutat va estar “a l’al-
çada amb una resposta cívica,
familiar i festiva”, i va afegir sen-
tir “orgull de ciutat i de país”.
Recasens va valorar molt posi-
tivament l’afluència de públic en
la primera celebració de cap
d’any que organitzaven l’Ajun-
tament i Turisme de Barcelona.

L’espectacle va estar dirigit
per la Fura dels Baus, i va comp-
tar amb la participació dels
Castellers de Sants i de la gran
figura metàl·lica de 15 metres
d’alçada, l’Ésser del Mil·lenni.
Un element que Recasens va

confirmar que “ha vingut per
quedar-se”. D’aquesta manera,
el consistori garanteix la conti-
nuïtat d’aquesta festa.

Recasens també va posar
l’accent en què l’espectacle va te-
nir “el punt just, amb l’expe-
riència pirotècnica d’altres es-
deveniments i la combinació
perfecta amb elements propis
com els castellers o l’entorn de
la Font Màgica, que no es pot
veure en altres ciutats”. De fet,
un dels principals objectius era

potenciar Barcelona com un
destí internacional per acomia-
dar l’any, amb una festa que tin-
gués repercussió mundial com
tenen les de Nova York, Lon-
dres, Moscou o Dubai.

La tinenta d’alcalde va ex-
plicar que els pròxims dies es fa-
ria una valoració més exhausti-
va del ressò real de la iniciativa
amb diferents sectors, però va
assegurar que d’alguna manera
o altra, Barcelona haurà de re-
petir aquest esdeveniment.

Un moment de l’espectacle amb l’actuació dels Borinots. Foto: Ajuntament

La festa de Cap d’Any i l’Ésser 
del Mil·lenni tindran continuïtat
Redacció
SANTS-MONTJUÏC

L’operatiu de rescat per l’avaria. Foto: Twitter (BCN_Bombers)
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Comidas copiosas, un sin fin de ten-
taciones, horarios descolocados,
celebraciones y resaca. Así nos
despertamos en enero tras las fies-
tas navideñas. La resaca navideña
nos lleva a plantearnos el inicio de
año como una cuesta en la que nos
vamos desprendiendo de los ma-

los hábitos del año anterior y va-
mos recogiendo nuevos propósi-
tos, como son en su gran mayoría,
apuntarnos al gimnasio e iniciar
una dieta que nos libere de esos ki-
los de más acumulados tras las fies-
tas.

La gran mayoría opta por res-

tringir mucho su alimentación
para perder el máximo número de
kilos en el menor tiempo posible,
aunque esta acción no sea ni sa-
ludable ni duradera. Pero siempre
podemos escoger otra opción, la
de adelgazar mediante una ali-
mentación variada, equilibrada y
adquiriendo unos buenos hábitos
que nos ayuden a mantener el
peso a largo plazo. entulínea de
Weight Watchers lanza este 2014
el nuevo Plan Exprés, una forma
muy fácil y eficaz para empezar a
adelgazar de manera saludable
que te dará las pautas para que co-
nozcas los alimentos que nos ayu-
dan a perder peso.

Está demostrado que  las per-
sonas que no pasan hambre y se
sienten saciadas mientras están
adelgazando son mucho más cons-
tantes en su pérdida de peso. Es por

ello que la base de este nuevo plan
son los alimentos saciantes, que tie-
nen menos calorías, grasas satu-
radas, sodio y azúcar que otros ali-
mentos de su misma categoría, y
un mayor contenido de proteínas
y fibra, por lo cual, también son las
opciones más saludables. 

Con el Plan Exprés disfrutarás
de la comida mientras adelgazas,
ya que te propone deliciosas re-
cetas para desayunos, comidas y
cenas, permitiéndote además, la
posibilidad de concederte un ca-
pricho diario, un “extra” que te
ayudarán a combatir el aburri-
miento y mantener tu propósito de
año nuevo con la motivación inicial. 
¿Un buen consejo de entulínea?
Empezar a poner en práctica una
pequeña acción para que se con-
vierta en un buen hábito. Si des-
arrollas hábitos saludables a la

hora de comer, beber y moverte,
llegará un momento en que ya no
tendrás que pensar qué es lo que
tienes que hacer y lo harás de for-
ma automática. Todo ello, te ayu-
dará a adelgazar y mantener tu
peso a largo plazo. 

Enero es el momento ideal
para aprovechar la buena predis-
posición que tenemos a cambiar y
conseguir nuestros objetivos. Adel-
gaza a tu manera, crea tus propios
menús saciantes, planifica las re-
cetas que harás y empieza a qui-
tarte los kilos de la navidad de en-
cima.

¡Pasa a la acción con un plan di-
señado para adelgazar de la forma
más sencilla y motivadora!

PLAN PARA ADELGAZAR CON ÉXITO ESTE 2014

Barcelona vol ser escenari 
de més bodes de luxe

SOCIETAT4A principis de des-
embre es va celebrar a Barce-
lona una boda índia de tres
dies protagonitzada per la ne-
boda d’un multimilionari del
sector siderúrgic. En aquella
ocasió l’enllaç va ocupar di-
versos espais de la ciutat, dels
quals en va destacar el saló
oval del MNAC, on s’hi va ce-
lebrar el banquet. 

Segons informen diversos
mitjans, Turisme de Barcelona

vol ara promocionar aquest ti-
pus d’esdeveniments a la ciutat.

Aquestes bodes d’alt nivell
deixen uns ingressos elevats a
la ciutat, de la mateixa manera
que ho fan convencions i con-
gressos.

La boda índia, per exemple,
va deixar al MNAC 205.000 eu-
ros que el museu va anunciar
que destinaria a adquirir una
obra de Tapiró que perseguia
des de feia temps.

El Nadal a Hostafrancs és si-
nònim de Pau Sense Treva des
de fa 27 anys. Aquest festival in-
fantil ha omplert d’activitats,
com cada any, el Casinet entre
els dies 28 i 30 de desembre, i
les Cotxeres de Sants entre el 2
i el 5 de gener.

El Pau Sense Treva és un es-
deveniment que permet als més
petits gaudir de les vacances de
Nadal amb activitats lúdiques,
artístiques i esportives, entre
d’altres. És possible gràcies a la
participació de més de 20 enti-
tats del districte.

Segons informa El3.cat,
aquest any el festival ha comp-
tat amb tallers de papiroflè-
xia, dansa, cant coral, maqui-
llatge i ràdio, entre d’altres.
També s’han organitzat moltes
més activitats, com ara un camp
de futbol, jocs tradicionals i
fins i tot videoconsoles.

El Casinet d’Hostafrancs és
l’escenari de les propostes tea-
trals del Pau Sense Treva. El dia
28 de desembre s’hi va repre-
sentar Nadal de la Caputxeta i
el Llop, el dia 29 El viatge del
Senyor Nagata, i el dia 30 de

desembre L’inventor d’il·lu-
sions. L’entrada a les funcions
tenia un cost de 2,3 euros. La
recaptació total s’ha destinat al
centre de serveis Canpedró,
l’entitat convidada a l’edició
d’enguany del festival.

Actuació a l’inici del festival. Foto: Twitter DiablesdeSants

El Pau Sense Treva omple un
cop més el barri d’activitats  

Redacció
HOSTAFRANCS

Condol | Mor l’escriptor Martí Olaya als 87 anys
Dissabte va morir als 87 anys l’escriptor Martí Olaya. Tot i que durant els últims

18 anys havia viscut a Sant Cugat, Olaya va estar fortament lligat al barri de
Sants, on va ser president de la Fundació Orfeó de Sants. Olaya va ser director del

cicle de teatre per a joves Cavall Fort i va col·laborar amb diverses publicacions. 

Weight Watchers
Passeig Sant Antoni 5

Tel. 900 22 22 20



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
17 | 8 gener 2014 líniasants.cat



8 gener 2014

La Bordeta
| 18

líniasants.cat

Aprovats els pressupostos
municipals per al 2014

CIUTAT4L’1 de gener van en-
trar en vigor els pressupostos
municipals per al 2014. Aquests
van quedar aprovats definiti-
vament el passat dimarts des-
prés que expirés el termini per
presentar una moció de censu-
ra amb un candidat alternatiu
per a l’alcaldia.

El passat 29 de novembre,
el Plenari del Consell Munici-
pal va votar desfavorablement
als comptes, i l’aprovació va
quedar subjecta a una qüestió

de confiança presentada per
l’alcalde Xavier Trias. Des d’a-
quella data i fins al dia 30, els
grups municipals podien pre-
sentar un candidat alternatiu.
Com que no ho ha fet cap dels
grups en el termini establert, els
comptes han quedat aprovats
automàticament.

El pressupost queda xifrat
en 2.574 milions d’euros, cosa
que significa un increment de
l’11,1% respecte de l’estimació
de tancament de 2013.

Com cada any des de ja en fa 15,
la placeta de Sant Medir es va
convertir el 31 de desembre en
el nucli festiu del barri per aco-
miadar el 2013 i donar la ben-
vinguda al nou any. Unes 400
persones del barri, tal com in-
forma El3.cat, es van congregar
davant la parròquia per celebrar
junts l’inici del 2014.

Aquesta festa l’organitzen
la Parròquia de Sant Medir i
Sants 3 Ràdio i és una de les ce-
lebracions populars on es po-
den sentir campanades en di-
recte. 

La festa va començar abans
de la mitjanit, quan els veïns i
veïnes es van reunir davant del
campanar amb el raïm prepa-
rat. A les 12 en punt les cam-
panes de la parròquia van re-
picar deixant pas a un especta-
cle pirotècnic i de projeccions
sobre la façana de l’església, que

ja estava decorada prèviament
per a l’ocasió.

Després de les campanades
els veïns van seguir gaudint de
la nit amb ball a la plaça.

Aquesta va ser una de les
principals celebracions de Cap

d’Any del districte, juntament
amb la de la Font Màgica i la
que es va fer al barri de la Font
de la Guatlla, on s’hi van reunir
una vintena de veïns i veïnes
per compartir el sopar i menjar
el raïm. 

La placeta Sant Medir preparada per rebre l’any nou. Foto: Twitter (quimitus)

Els veïns del barri acomiaden 
el 2013 des de Sant Medir

Redacció
LA BORDETA

Imatge del Plenari on es van presentar els pressupostos. Foto: Ajuntament

El Poble-sec | Remodelació del parc de les Tres xemeneies
L’Ajuntament ha presentat als veïns l’avantprojecte de remodelació del parc de les

Tres Xemeneies. El document contempla la creació de quatre àrees: una de descans,
una zona infantil, una zona arbrada i una per a patinadors. Les entitats del Poble-sec

han rebut l’avantprojecte amb satisfacció tot i que hi faran algunes aportacions.  
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Els tres campions del món de
motociclisme de 2013, Marc
Màrquez (MotoGP), Pol Espar-
garó (Moto2) i Maverick Viña-
les (Moto3) competiran junts
per primera vegada en el Su-
perprestigi DirtTrack, que aco-
llirà el Palau Sant Jordi aquest
pròxim dissabte. Els tres pilots
catalans desafiaran una gran
part dels seus rivals del mundial
en una pista d'argila compacta-
da que s'instal·larà especial-
ment per a l'ocasió en aquesta
emblemàtica instal·lació espor-
tiva de Montjuïc.

El DirtTrack és una de les
fórmules de motociclisme que té
més tradició als Estats Units
degut a la seva espectacularitat
i rapidesa. Consisteix en una sè-
rie de mànigues eliminatòries i

de repesca entre grups reduïts
de pilots en una pista ovalada to-
talment plana. Aquesta disci-
plina és molt practicada pels
pilots del Mundial per entrenar
el control del derrapatge.

Marc Màrquez, un dels im-
pulsors d’aquest esdeveniment
esportiu, va afirmar durant l’ac-
te de presentació, celebrat el
passat 22 de desembre, que

aquest “és un gran espectacle
perquè la gent gaudeixi”, i va
destacar que “guanyar és el
menys important”, ja que “més
que una competició és una fes-
ta”. Per la seva banda, l’alcalde
es va mostrar molt convençut
durant la presentació que el Su-
perprestigi DirtTrack serà un
èxit “perquè aplegarà les figures
del motociclisme mundial”.

Acte de presentació de la prova. Foto: Superprestigi DirtTrack

El Palau Sant Jordi acollirà 
la ‘Dirt Track’ de motociclisme
» Espargaró, Viñales i Màrquez disputaran aquesta competició

» La prova se celebrarà en una pista d’argila instal·lada al pavelló

Barcelona acollirà la final de
la Champions del waterpolo

WATERPOLO4Barcelona es con-
vertirà durant el 2014 i el 2015 en
la seu de la Final Six LEN Cham-
pions League, la competició final
de la Lliga europea de waterpo-
lo masculí.

En l'acte de presentació i sig-
natura del conveni, celebrat a fi-
nals de desembre i que va vin-
cular aquest esdeveniment a la
capital catalana, hi van assistir la
tinenta d’alcalde de Qualitat de
Vida, Igualtat i Esports, Maite
Fandos, el director de la Ligue
Européene de Natation (LEN),
Marco Birri, i el president de la

Reial Federació Espanyola de
Natació, Fernando Carpena, en-
tre altres personalitats d’aquest
esport aquàtic. 

Durant l’acte, Maite Fandos
va manifestar la seva satisfacció
per acollir novament un esdeve-
niment internacional, després
de l’èxit d’organització dels Mun-
dials de Natació, celebrats durant
el passat estiu. “Barcelona és in-
discutiblement una capital de
l’esport, la segona del món”, en
referència al rànquing de ciutats
esportives, on Barcelona figura
com a segona a nivell mundial.

Publiquen un calendari
sensual per recaptar fons

INICIATIVA4L’equip femení de
l’APA Poble-sec ha publicat un
calendari on apareixen sense
roba. “És un calendari sensual,
deixa interpretar una mica i no
surt res de carn”, puntualitza a
El3.cat Joice, una jugadora de l’e-
quip de Sants-Montjuïc.

Mitjançant aquest calendari
les jugadores de futbol volen re-
captar fons per a l’entitat. En
aquest sentit, els interessats en
fer-se amb un exemplar d’a-
quest calendari hauran d’aportar

una quantitat de 8 euros. La
idea, segons expliquen les es-
portistes, va sorgir fa uns mesos,
i es va dur a terme un dia en què
no hi hagués ningú al camp, per
tal d’evitar incomoditats. 

A més, l’altre objectiu d’a-
questa iniciativa és promocionar
el futbol femení, ja que l’APA
Poble-sec és l’únic equip format
per dones del districte. Els ca-
lendaris es poden obtenir visi-
tant la seu del club, al carrer
Margarit 23.

Uns 100 nedadors en el repte
del calendari del Mediterrani

NATACIÓ4El Club Esportiu Me-
diterrani va organitzar el passat
cap de setmana del 28 i 29 de
desembre el seu Repte del ca-
lendari, una cita que té dos anys
de vida i que consisteix en un re-
capte d’aliments i de productes
de primera necessitat per al cen-
tre d’assistència de Can Pedró,
que treballa amb persones en
risc d’exclusió social, i en una
prova de natació on s’han de ne-
dar 1.000 metres per cada mes

de l’any. En aquesta nova edició
hi van participar 120 nedadors,
una xifra que és tot un èxit, ja
que quan va començar a cele-
brar-se eren 35, i l’any següent
n’hi van participar 80.

Per tal que el repte fos asse-
quible per a tothom, els orga-
nitzadors van donar la possibi-
litat de fer-ho per equips. En to-
tal, es calcula que els partici-
pants a la prova van nedar, glo-
balment, uns 770 quilòmetres. 

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

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

Petanca | 28a edició del torneig social de Sants
El torneig social del Club Petanca de Sants va celebrar la seva 28a edició el passat 

diumenge 29 de desembre, com ja és una tradició. La competició va comptar 
amb 38 participants provinents de dins i de fora del club santsenc, i es va 

disputar a les pistes del Parc de l’Espanya Industrial i a les de la plaça Joan Peiró.
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DILLUNS 13 DE GENER 
17:-20:00Balls per a la gent gran. La programació

dels balls per a la gent gran per a aquest hi-
vern ja està disponible. Els que hi vulguin par-
ticipar, tenen una cita el pròxim dilluns a la
Sala Pepita Casanellas.

DILLUNS 27 DE GENER
19:00 Conferència històrica a càrrec d’Aaron Ló-

pez sobre Les institucions catalanes durant el
setge de 1713-1714. / Centre cultural Alba-
reda

DEL 21 DE GENER AL 8 DE FEBRER
Matí-Tarda Subconscient i realitat. Una expo-

sició a càrrec d’Elena Vives i Eugènia Espín, dues
ceramistes i escultores que mostren la seva
obra, farcida de força i sensibilitat, amb pe-
ces que busquen la semblança amb el món
real. / Cotxeres de Sants.

DEL 14 DE GENER AL 2 DE FEBRER
Matí-Tarda Jugant amb les nines aprens de la

vida és una exposició que mostra una col·lec-
ció amb 39 quadres originals, completats ca-
dascun amb un poema de quatre estrofes, una
manera de reflexionar sobre el curs vital. / Cot-
xeres de Sants

DIVENDRES 10 DE GENER
18:00 Jump aboard the magic story train. Un re-

cull d’històries tradicionals de les Illes Brità-
niques, que farà un recorregut en anglès per
tots els territoris que conformen l’arxipèlag.
/ Biblioteca Vapor Vell

DIVENDRES 24 DE GENER
18:00 Inventem un conte amb Kumon. Kumon

és una organització japonesa que vol des-
envolupar  el potencial dels alumnes, i ara es
posa en marxa a la Biblioteca Francesc Can-
del amb un taller de creació de contes.

DIUMENGE 19 DE GENER
12:00 Partit de futbol de la Unió Esportiva Sants

contra el Carmelo, corresponent a la jorna-
da 17 del grup segon de la Segona Catalana
/ Camp de futbol de l’Energia.

AGENDA QUINZENAL E F E M È R I D E

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

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

Aquesta activitat, inclosa dins del
programa d’actes infantils Lletra Pe-
tita, presenta a la canalla tota una sè-
rie de contes inclusius, adaptats en es-
pecial per a nens amb necessitats es-
pecífiques. Activitat a càrrec de Susa-
na Navó. / Biblioteca Francesc Candel

Un viatge sensorial
Dc. 22 de gener a les 18:00

Sam Destral arriba amb el seu debut dis-
cogràfic, titulat Tot el que conec és mort,
al Cicle Hivernacle de La Bàscula. Destral
ha estat component cançons des de
2009 i compartint melodies versionades
a través de la xarxa. Aquesta novetat dis-
cogràfica se centra sobretot en les ob-
sessions del músic. / La Bàscula

Partit del JAC Sants

Partit de Copa Catalunya masculina en-
tre el club de bàsquet JAC Sants i El Bàs-
quet Club River-Andorra, corresponent
a la catorzena jornada de competició/
Pavelló Olímpic Espanya Industrial

Continuen les sessions d’acollida per
a persones immigrades. Aquestes tro-
bades, dirigides a persones nouvin-
gudes que tenen com a objectiu en-
senyar el funcionament de la ciutat i
d’alguns dels tràmits més importants,
tenen lloc a la seu del Districte.

Sessions d’acollida
Dj. 16 i 30 de gener
A partir de les 18:00

Dg. 12 de gener a les 12:15

Cicle Hivernacle:
Sam Destral

Dj. 16 de gener a les 20:30
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