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Catalunya és la Comunitat Autò-
noma que més turistes estrangers
rep. Així ho ratifiquen les dades
del balanç turístic de l’any 2013.
I és que un de cada quatre visi-
tants estrangers que arriben a
Espanya tria Catalunya com a
destí de vacances.

Enguany, 15,59 milions de
turistes han passat per terres ca-
talanes, un vuit per cent més que
l’any anterior i la millor xifra d’a-
rribades internacionals mai re-
gistrada, segons el baròmetre de
l’Organització Mundial del Tu-
risme (OMT).

El conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, valora positi-
vament les dades i remarca que el

turisme estranger ha crescut “per-
què s’ha incrementat el màrque-
ting destinat a buscar turistes
amb més poder adquisitiu”. En
conseqüència, la despesa dels vi-
sitants ha augmentat a un ritme
major que el del nombre d’arri-
bades i supera els 14.000 milions
d’euros, un 14,2 per cent més
que l’any 2012. 

En declaracions a Línia Sants,
el director de l’Agència  Catalana
de Turisme, Xavier  Espasa, as-
segura que s’ha elaborat un pla de
màrqueting per als anys 2013-
2015, on els objectius són “aug-
mentar en un 15 per cent els in-
gressos turístics, la desestacio-
nalització, la despesa turística i el
poder de marca”. Per aconse-
guir-ho, Espasa afirma que “s’ha
de passar de la promoció turísti-
ca offline a la online, aconseguir
fidelitzar els visitants, orientar-se

més cap a la demanada que cap
a l’oferta i construir una plata-
forma onlineon els visitants pu-
guin compartir les seves expe-
riències”.

AVANTATGE O INCONVENIENT?
Tot i que a Catalunya el sector de
la indústria té molt de pes, el tu-
risme comença a agafar força i ja
suposa el 12 per cent del PIB.

Per a Xavier Espasa, el crei-
xement del sector turístic a Cata-
lunya té avantatges i inconve-
nients. “L’augment del turisme ge-
nera riquesa i llocs de treball i, a
més, tenim una molt bona ofer-
ta complementària per a tot tipus
de visitants, però no tot són be-
neficis”, explica. “Per això s’ha de
vigilar que sigui un turisme sos-
tenible, que aporti valor i que no
ens costi diners. En definitiva, vo-
lem turisme de qualitat”, conclou. 

Líders en turisme estranger
» Xavier Espasa assegura que s’ha iniciat un pla de màrqueting per aconseguir turisme de qualitat
» Barcelona desplega els Plans de Turisme de Districte per potenciar “tots els secrets de la ciutat”

REDACCIÓ4L’Ajuntament ha
posat en marxa els Plans de Tu-
risme de Districte com a eina de
desconcentració territorial de
l’activitat turística a Barcelona,
per tal d’ordenar i obtenir una mi-
llor distribució dels seus efectes
en el conjunt del territori i afa-
vorir-ne una millor gestió. Es
tracta d’un nou mapa turístic de
la capital catalana que posa en va-
lor la identitat de cada barri i dis-
tricte i en destaca tots els seus
atractius, de manera que els tu-
ristes descobreixin els “secrets
més ben guardats de la ciutat”.

En el cas de Sants-Montjuïc,
el gran repte és aconseguir di-

versificar els turistes, ja que si bé
és el districte més extens de la ciu-
tat, el nombre de visitants es
concentren en punts concrets
del territori. Els principals atrac-
tius, que ho són també de la ciu-
tat, són la Font Màgica, el MNAC
i la Fundació Miró, tots a la
muntanya de Montjuïc.

La intenció del Districte és
aprofitar que els turistes que vé-
nen atrets pels grans reclams
turístics coneguin millor els ba-
rris històrics, on el comerç,  els
mercats i les fires, el patrimoni in-
dustrial i l’esport tenen un gran
pes. Per això millorarà la comu-
nicació i senyalització.

Desconcentració territorial
de l’activitat turística

Durant el 2013, un total de 15,59 milions de turistes han passat per terres catalanes. Foto: Arxiu

Pamela Martínez
SANTS-MONTJUÏC
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En les darreres setmanes s’han
posat en marxa diferents obres
a la ciutat que formen part del
Pla de Millora Integral de l’espai
públic de Barcelona (PMI). Con-
cretament es tracta de deu ac-
tuacions als districtes de Sants-
Montjuïc, Sant Martí, Nou Ba-
rris, Horta-Guinardó, Les Corts
i Sarrià-Sant Gervasi.

El Pla de Millora Integral de
l’espai públic de Barcelona con-
templa actuacions fins al 2015 de
renovació integral a 65 carrers i
13 parcs. Hi ha previstes obres
per a tots els districtes que su-
posaran una inversió total de
prop de 45,57 milions d’euros.
D’aquests, poc més de 40 mi-
lions d’euros es destinaran a ac-
tuacions integrals i els altres
cinc serviran per fer obres en es-
pais verds.

Aquest pla està pensat per
millorar l’accessibilitat, la il·lu-
minació, el paisatge urbà, i el
manteniment dels barris per
aconseguir una regeneració ur-
bana. A més es treballa amb
materials eficients per incentivar

l’estalvi energètic. En total, el Pla
de Millora Integral preveu la
plantació de 597 arbres, la re-
novació de 56.000 metres qua-
drats de voreres i l’asfaltatge de
79.000 metres quadrats.

UN NOU PARC INFANTIL
A Sants-Montjuïc les obres in-
closes en el Pla de Millora Inte-
gral van començar el mes de

desembre, amb una actuació de
millora al parc infantil dels Jar-
dins de Màlaga, entre els carrers
de Nicaragua i Numància.

En aquest parc s’hi ha creat
una nova àrea de joc infantil i
també s’ha ampliat l’existent.
Aquestes modificacions han pro-
vocat l’eliminació de l’àrea de
gossos que hi havia fins ara als
Jardins de Màlaga.

L’àrea de jocs infantils que
s’ha creat nova està molt a prop
de l’escola bressol El Fil i acolli-
rà nens i nenes de 0 fins a 5 anys.
De fet, aquest espai ja es pot uti-
litzar des de divendres passat, i
ja s’hi han pogut veure famílies
provant les noves instal·lacions
de jocs infantils, que inclou to-
bogans, gronxadors i casetes de
fusta. La resta d’espais, com
l’ampliació de l’àrea de joc exis-
tent, aquesta per a nens i nenes
de 6 a 12 anys, s’acabarà en els
pròxims dies. Les obres han tin-
gut un cost total de 121.619 eu-
ros i s’han fet en dos mesos.

Nous espais infantils i per als veïns
» Comencen diverses obres al districte en el marc del Pla de Millora Integral de l’espai públic

» Les primeres actuacions es fan als Jardins de Màlaga, on s’hi ha instal·lat un parc infantil

REDACCIÓ4L’Ajuntament ha
començat els treballs d’amplia-
ció de les voreres del carrer de
Béjar, en el tram comprès entre
els carrers de Creu Coberta i
de Consell de Cent, al barri
d’Hostafrancs.

Les obres, que van començar
la setmana passada, són una
continuació dels treballs de re-
modelació que es van fer al ca-
rrer Béjar en el tram que hi ha
per sobre del carrer de Consell
de Cent.

Les obres es fan per la ne-
cessitat de rehabilitat un col·lec-
tor, però s’aprofita per remo-
delar tot el carrer. D’aquesta ma-
nera, a banda de les repara-
cions pertinents al col·lector,
s’ampliaran les voreres, amb
més espai als vianants i s’ins-
tal·larà una filera d’arbres, no-

ves columnes d’enllumenat i es
canviarà el paviment, tant de la
calçada com de la vorera. L’es-
pai destinat als vianants passa-
rà de l’1,1 metres d’amplada ac-
tuals als 2,5 a la vorera del cos-
tat Llobregat i a l’1,6 metres al
costat Besòs. Això comportarà
una reducció de gairebé 2 me-
tres d’amplada de la calçada i l’e-
liminació de la zona d’estacio-
nament que hi havia a un dels
costats del carrer.

També s’aprofitaran les
obres per soterrar les línies de
serveis que actualment són aè-
ries, que servirà per donar una
millor imatge al carrer de 137
metres de llargada.

El cost de les actuacions al
carrer de Béjar serà de gairebé
550.000 euros i s’allargaran
fins a mitjans de juny.

Voreres més amples

Els Jardins de Màlaga abans de la remodelació, el carrer Canalejas amb la Rambla de Badal i el carrer Béjar. Fotos: Google Maps

Sants-Montjuïc es
renova amb el Pla 
de Millora Integral

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

Sants-Badal | Remodelació del Carrer de Canalejas
Continuen les obres de remodelació del carrer de Canalejas per convertir aquesta via

en un carrer de plataforma única. La remodelació que s’està fent en els trams 
compresos entre la Rambla de Badal i Sant Medir, i entre la Rambla de Badal i Riera
Blanca tenen un pressupost de més d’1,3 milions d’euros i s’acabaran el mes de maig.  
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@JordiGuardiolaF: Comparar el moviment
cívic sobiranista català amb els anys negres
del terrorisme d'ETA és indigne. #cama-
chodemanaperdó.

@raulpresseguer: El ministre Montoro
anunciant en directe al TN de @tcru-
anyes_tv3 que no publicaran més les bal-
ances fiscals. #tenenpor.

@miquelcalcada: Cada vegada que el PP
es refereix a 'los catalanes' tinc la sensació
que ho diuen com si nosaltres, els catalans,
fóssim els barrufets.

El diumenge, vint-i sis-de gener,
va fer 75 anys que les tropes fran-
quistes van entrar desfilant per
la Gran Via de Barcelona. Feia
dies que podien haver entrat,
però van esperar per fer-ho pre-
cisament aquell dia. Ho van fer
per esborrar la memòria d’un al-
tre vint-i sis-de gener, el de 1641,
en el qual els orgullosos terços
castellans van girar cua i van fu-
gir del castell de Montjuïc rodo-
lant muntanya avall, no van pa-
rar de córrer fins a l’Ebre.

A la Batalla de Montjuïc una
nació sobirana va enarborar
banderes, va agafar les armes, va
aixecar exèrcits i va fer fora un
invasor aclaparadorament supe-
rior en efectius, però no en valor
ni en compromís. Era una nació
que defensava la seva llibertat, la
seva sobirania, el seu Estat. Di-
umenge vam celebrar aquella
victòria, una batalla antiga d’un
conflicte molt actual: ser lliure o
estar sotmès. Patriotes per la De-
volució, Memorial 1714 i Coro-
nela de Barcelona van organitzar
un acte carregat d'emoció al Cas-
tell de Montjuïc, quan, just al
punt del migdia, la milícia gre-
mial de Barcelona, La Invicta
Coronela, va entrar al Pati d’Ar-
mes i va donar inici a la celebra-
ció  enmig d'una gran expectació.

4La batalla
Per Fiona Camps

Ho veia i no m’ho creia: la se-
nyora Sánchez Camacho en un
inefable discurs a la Convenció
del PP, a Barcelona, presentant
els ministres com: 'mi' Mon-
toro que coneix Catalunya po-
ble a poble, 'mi' Cospedal, 'mi'...
Semblava una reunió de “tap-
pers”. Comparant el procés ca-
talà amb el basc (amb ETA de
convidada) molesta i per mol-
tes protestes que hi hagi no es-
pereu que demani perdó; “res-
suscitant” a Josep Tarradellas
posant-lo com a exemple de
polític modèlic, preveient el
què hauria passat si avui fos
president de la Generalitat. Per
fer el caldo gros, va posar
també com a exemple de bon
espanyol a l’ínclit Salvador Dalí
per haver fet afirmacions de la
seva espanyolitat. 

La presidenta del PPC fent
victimisme (cosa de la qual
sempre acusa els seus opo-
nents polítics) somicant que a
Catalunya se’ls exclou. Per
acabar, fent un estirabot acu-
sant els partits que donen su-
port al procés pel referèndum
que no es cuiden del que real-

ment interessa als catalans,
que és les retallades, la crisi i
l’atur. I vénen a Barcelona per
fer una Convenció que no
parla del que interessa als ca-
talans! Vénen a fer discursos
sobre el que no serà. Per què
perden el temps i les energies
en un referèndum que no es
farà? Per què enviar a totes les
ambaixades uns papers carre-
gats de mentides i dades falses
per rebatre un fet que no tin-
drà lloc? 

Esperava amb impaciència
que Rajoy expliqués el pla que
té preparat sobre Catalunya i
res de res. Catalunya els im-
porta un rave, el seu graner de
vots el tenen a Espanya i com
sempre, en el seu discurs, aca-
ben amb la frase “Delenda est
Catalonia” i van captant clients
més enllà de la Sénia. Resu-
mint, incoherència total, ex-
trema i decebedora. Em vaig
pessigar per veure si ho estava
somniant o era real perquè tot
plegat em semblava una inter-
venció surrealista i mai més
ben dit, amb les al·lusions a
Tarradellas i Dalí.

#PPSOE#DemanaPerdó

Malgrat que els jerarques del
PP pontifiquen que la crisi
econòmica s’ha acabat, el
gruix dels mortals cada cop
anem més malament. Encara
que els dirigents econòmics
dels conservadors espanyolis-
tes declarin que hem entrat en
el camí del “creixement” eco-
nòmic, cada vegada –els par-
ticulars i les famílies– han de
fer miracles per poder fer
front a les mortíferes i mortifi-
cadores factures domèstiques
dels subministraments bàsics. 

No hi ha dubte que, més
enllà de l’atur i la pobresa, el
fet de poder arribar a pagar,
normalment cada mes, les
despeses bàsiques d’aigua,
llum, gas, telèfon, electricitat
i –ja no diguem el lloguer o la
hipoteca– s’ha convertit en un
autèntic esport de risc. I és
clar, un ésser humà, una per-
sona normal, un ciutadà es-
tàndard que religiosament
paga els seus impostos quan
no pot utilitzar, per raons eco-
nòmiques i socials, aquests sis
serveis bàsics, ja no té cabuda
en la nostra societat i esdevé,
automàticament, un autèntic
“mort vivent”. 

Ja fa força temps que es
parla (i la UE també ho posa
de manifest) que a casa nostra

els rics cada dia estan més
blindats de tot i, en conse-
qüència, són més rics i feliços
i, per contra, els pobres cada
vegada són més pobres. Però
el pitjor de tot és que aquest
sistema postmodernista del
capitalisme financer, cínic i, a
voltes, metafísic (en el sentit
industrial del terme) està
vampiritzant completament
la classe mitjana i creant les
bases per un sistema polític
irresponsable, antidemocràtic
i rabiüdament insostenible. 

I aquí, quan apareix la pa-
raula política cal esmentar,
ben clarament, que aquesta
està fracassant estrepitosa-
ment; ja que la política, en de-
mocràcia, és la clau de volta
que permet viure en una so-
cietat, mínimament, digna i
justa; és l’instrument per llui-
tar eficaçment contra la xacra
de la corrupció, la qual cosa és
la conseqüència dels interes-
sos econòmics descontrolats
d’una minoria molt minorità-
ria. De fet, la política és la que
ha de fer possible una justícia
social, eficaç i independent,
que escapci de debò el càncer
de la corrupció i de les desigu-
altats, i ens permeti fer front a
les, martiritzadores, factures
domèstiques.

Per Josep M. Loste

4Mortíferes factures 4Surrealista
Per Jordi Lleal

#EconomiaReal
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@CarlesMundo: Si el procés sobiranista
no acaba amb el naixement de l'Estat
català, tinguem clar que ens tractaran com
a vençuts. Això ens farà guanyar.

@Riki_CAT: Estic flipant... M'acaba de tru-
car un amic federalista: "Ricard, estic es-
coltant el Rajoy... com ho vas fer per apun-
tar-te a l'@assemblea?"

@salvadorcardus: La força de la nostra
lluita és la base moral popular sobre la qual
es basteix, i la debilitat dels adversaris, la
seva immoralitat política.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

No es pot negar que hem començat  l’any
ben entretinguts, i que els addictes als
telenotícies i a la lectura de premsa hem
de posar-hi hores si volem estar regu-
larment ben informats del que passa.
Com que la simple enumeració de coses
i casos em faria exhaurir l’espai que em
donen i la paciència dels lectors, em li-
mitaré a enunciar-ne un parell dels que
trobo més notables. 

La primera de les grosses ha passat
a can PSC. Tres diputats han considerat
que havien de votar sobre un tema de
país d’acord amb el que els dictava la
seva consciència. I, ja de passada, d’acord
amb el que els socialistes nostrats duien
en el programa electoral. La història és
prou coneguda, i encara no s’ha acabat.
Les convulsions al carrer Nicaragua
prenen proporcions sísmiques. Entre
d’altres raons, perquè es va descobrint
que els tres contestataris no estan sols,
i que hi ha altres companys de partit que
pensen com ells. Ha començat un mo-
viment que amenaça amb fer miques un
partit que no fa pas gaire acumulava
unes quotes de poder insòlites. 

El segon esdeveniment ha estat l’a-
nunci que el ministeri d’Indústria ha im-
posat el tall de les emissions de Catalu-
nya Ràdio al País Valencià. Cap sorpre-
sa, si volen que els ho digui, tenint en

compte com va anar tot allò de TV3 i de
Canal 9, i vista l’afició dels populars va-
lencians a tancar mitjans de comunica-
ció. Especialment, si aquests mitjans s’ex-
pressen en català. Aquella frase del clàs-
sic, posada al dia per Joan Fuster, que ve
a dir “puix que parla català, vejam què
diu”, és transformada per la bel·ligerància
popular en “puix que parla català, gar-
rotada seca”. Deu ser la manera singu-
lar com interpreten la disposició al dià-
leg repetidament anunciada pel senyor
Rajoy Brey. O potser és que ja és això el
que volia dir i resulta que les autoritats
de la Generalitat de baix són fidels ex-
egetes del discurs presidencial i fervo-
rosos intèrprets de la seva voluntat. 

Què tenen en comú ambdós casos?
Doncs el rerefons de la qüestió nacional,
del procés que els catalans hem posat en
marxa i que els adversaris, i també els
enemics, no saben com aturar. Que uns
diputats pretenguin escoltar més la
veu dels seus electors que la dels que
manen al seu partit hauria de ser mo-
tiu de reflexió, i no tan sols per als so-
cialistes, sinó per al conjunt dels polí-
tics d’aquest país i del veí. I que el go-
vern de l’estat acrediti una vegada més
que no està disposat a fer ni la més mí-
nima concessió a la cultura i la llengua
catalanes també hauria de fer pensar.

4Ja en veurem de coses...
Per Octavi Despuig

El debat sobre la llei electoral catalana
es torna a obrir. Si bé és cert que la ma-
joria dels grups parlamentaris estan
d’acord en elaborar una llei electoral per
a Catalunya, és també evident la man-
ca d’unanimitat entre ells. I és que ens
trobem davant el que anomenem, en ar-
got polític, una xarxa oberta; caracte-
ritzada per la pluralitat d’actors que hi
participen i, per consegüent, pel difícil
consens.

Tanmateix, dues coses són clares: la
nova llei ha de garantir la major pro-
porcionalitat i la major representativi-
tat possible. Un apropament cap al mo-
del electoral alemany seria, a priori, el
millor camí a seguir. Emperò, l’aplica-
ció d’aquest sistema a Catalunya també
presenta punts febles.

El sistema electoral alemany és de ca-
ràcter mixt; combina l’elecció parla-
mentària amb l’elecció proporcional. A
la vegada que assegura una represen-
tativitat territorial, n’assegura també una
proporcionalitat.

El Parlament Federal Alemany –
Bundestag– el conformen un mínim de
598 diputats. La meitat dels diputats
(299) són escollits mitjançant eleccions
directes uninominals on queda repre-
sentada cada circumscripció electoral al
Bundestag. És en aquesta votació on els
grans partits són els que tenen més pos-
sibilitats d’ésser escollits en detriment
dels partits minoritaris. Pel que fa a l’al-
tra meitat, aquesta s’escull a través d’e-
leccions proporcionals en llistes nacio-
nals tancades. Els petits partits adqui-
reixen força i asseguren ser representats
al Bundestag.

Fins aquí el sistema electoral ale-
many sembla senzill, però és en el mo-
ment de comptabilitzar els resultats, mit-
jançant la combinació d’ambdues vota-
cions, on sorgeixen les complicacions i
la dificultat del sistema queda palesa. En
funció dels resultats obtinguts es pro-
dueix un ajustament de la futura re-
presentació de cada partit al Bundestag.

Dit això, el sistema electoral alema-

ny és catalogat com el més proporcional
que existeix a Europa. És capaç de llui-
tar contra el bipartidisme existent i
aconseguir una Cambra amb represen-
tació de partits minoritaris, però sense
estar molt fragmentada. Així mateix, afa-
voreix la creació de coalicions governa-
mentals ja que els partits minoritaris
aconsegueixen ésser decisius en la for-
mació de les mateixes.

Tot i això, si intentéssim adoptar el
model alemany a Catalunya, seria com-
plicat efectuar un bon encaix del mateix
dins la nostra societat, ja que la cultura
política catalana dista molt de l’alema-
nya. Un gir del sistema electoral tan brusc
provocaria una desafecció dels electors.

A més, molts dels vots acabarien per
convertir-se en tàctics o vots útils per als
partits minoritaris ja que enfocarien la
seva campanya electoral únicament a les
segones eleccions, les proporcionals. I,
així com abans he esmentat la ruptura
del bipartidisme com a aspecte positiu,
en cas d’una excessiva fragmentació
del Parlament o d’una poca entesa per
formar coalicions, la inestabilitat par-
lamentària i de govern es veuria clara-
ment afectada.

En definitiva, penso que l’aplicació
en bloc del sistema electoral alemany no
és viable a Catalunya. No obstant, s’hau-
ria de fer tot el possible per extreure’n
els valors que prioritza: la proporcio-
nalitat i la representativitat.

Per poder gaudir d’un model elec-
toral propi a Catalunya és necessari un
consens entre les diferents formacions
polítiques que integren el Parlament. Ca-
talunya disposa de les competències au-
tonòmiques suficients per aprovar la
seva pròpia llei electoral i abandonar de-
finitivament l’ús de la LOREG (excep-
tuant els mínims obligatoris establerts).

Espero que algun dia els partits po-
lítics de casa nostra renunciïn a la seva
visió egoista per mantenir o generar més
representació parlamentària. Només
d’’aquesta manera podrem avançar en
la nova línia anunciada.

4El mirall alemany
Per Anna-Clara Martínez

4La repressió del PP
Per Joan Lladonet

Qui ho hagués hagut de dir que un go-
vern central i uns quants d’autonò-
mics, amb la més gran crisi econòmi-
ca coneguda, amb l’atur major de la
història –i ara ja no es pot culpar Za-
patero–, amb una política econòmica
que fa que els poderosos cada dia tin-
guin més guanys i els febles augmen-
tin amb progressió geomètrica, amb
milions de persones que no tenen pa
per dur-se a la boca, una degradació
que cada dia es fa més gran de l’esco-
la pública per falta de mitjans i una sa-
nitat cada dia amb menys recursos que
no pot assistir la població malalta i
amb seriosos problemes de salut… 

Qui ho hagués hagut de dir que
aquests governs, en lloc de governar per
millorar la situació del poble, es dedi-
carien a perseguir les seves protestes i re-
ivindicacions, les llengües que no són
l’espanyol, els símbols que no són es-
panyols o invents provincians i tota
casta de senyals identitaris de pobles di-
ferents dels que tenen com a únic ob-
jectiu la unitat de destí dins l’univers.

No n’aprendran mai, la seva intel·li-
gència no els ho permet. No voldran re-
conèixer que la majoria d’independen-
tistes existents als Països Catalans són
obra del PP, i també del PSOE. Fa deu
anys eren una gran minoria, però ells se
n’han encarregat que vagin augmentant,
com ho aconseguiran al País Valencià i
a les Illes Balears. No aprendran mai a
comportar-se com un país democràtic,
com el Regne Unit o com el Canadà, que
permeten que Escòcia i el Quebec exer-
ceixin el dret a decidir. Al Quebec sem-
pre han guanyat els unionistes, i a Es-
còcia és probable que també guanyin,
perquè molta gent està contenta de
viure en un gran país democràtic com
Gran Bretanya. 

En canvi, aquí, amb un estat el go-
vern del qual aplica un règim antide-
mocràtic, no fan res més que cada dia
augmenti el nombre de persones que
no volen viure pendents d'un govern
que els persegueix, els espolia i els me-
nysprea. L’únic que aconseguiran
serà retardar la independència.
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Inquietud a Creu Coberta 
per l’ampliació de l’estació 

DEMANDA4Davant l’anunci de
l’ampliació de la superfície co-
mercial de l’estació de Sants,
l’Eix comercial Creu Coberta
s’ha mostrat “preocupat” per
aquesta actuació que pot afectar
el petit comerç de la zona. 

Les obres, que tindran un
cost de 224.000 euros, contem-
plen la creació d’una illa comer-
cial de 300 metres quadrats al
vestíbul de la plaça dels Països
Catalans, on es vol ubicar una bo-
tiga de roba esportiva, una altra

de regals i joguines i dos negocis
de venda al detall. A més, també
està planificada la construcció
d’una zona de restauració més
enllà del control de vies.

Des de l’eix Creu Coberta
s’està duent a terme una cam-
panya d’informació i pressió per-
què quan es completi l’ampliació,
aquesta no afecti el comerç local.
En aquest sentit, ja han organit-
zat trobades amb els diferents
agents implicats en aquesta am-
pliació de l’estació de Sants.

92 comerços participen en 
el programa ‘Obert al futur’

FORMACIÓ4Un total de 114 per-
sones i 92 comerços del distric-
te de Sants-Montjuïc han parti-
cipat en la primera edició del pro-
grama formatiu Obert al futur,
una iniciativa que té com a ob-
jectiu professionalitzar el comerç
i els serveis de proximitat mit-
jançant un pla formatiu gratuït. 

En l’àmbit de ciutat, un total
de 700 comerços i 2.875 perso-
nes inscrites, el doble de les pre-
vistes, s’han beneficiat d’aquest

programa de formació gratuïta.
El projecte, que s'ha desenvolu-
pat en 29 espais majoritària-
ment municipals, i en horaris
compatibles amb l'activitat la-
boral dels usuaris, ha comptat
amb la col·laboració dels 10 dis-
trictes de la ciutat i 63 associa-
cions i eixos comercials.

Tenint en compte els bons re-
sultats, el consistori ja treballa en
una nova edició que es posarà en
marxa el març.

De mica en mica sembla que els
resultats dels comerços barcelo-
nins comencen a repuntar. Això
és el que es desprèn de les dades
del quart trimestre del 2013 de
l’Indicador de Comerç de Barce-
lona (IcoB), elaborat per ESADE
per encàrrec de la Fundació Bar-
celona Comerç, i que realitza
sondejos trimestrals a una mos-
tra d’uns 500 establiments dels
principals eixos de la ciutat. 

En concret, durant els úl-
tims mesos de l’any passat la cai-
guda de les vendes es va mode-
rar un 5,3% respecte al mateix
període del 2010. La facturació
global, en aquest sentit, va cau-
re un 2,5% els darrers 3 mesos
del 2013, un descens menys pro-
nunciat que el trimestre anterior,
quan va caure un 5,9%.

“Aquests indicadors demos-
tren que la caiguda de les vendes
s’està ralentitzant. Són esperan-
çadors”, indica a Línia SantsVi-
cenç Gasca, president de la Fun-
dació Barcelona Comerç. Tot i
així, Gasca reconeix que “no dei-
xen de ser preocupants”. 

Tanmateix, els comerciants
són optimistes de cara a aquest
any, ja que aquests resultats fan
intuir una millora durant el
2014. “Aquestes dades són un

bon punt de partida per a aquest
any que comencem”, afegeix
Gasca. 

Pel que fa a les rebaixes, l’es-
tudi indica que les vendes durant
la primera setmana de des-
comptes van ser un 2,3% infe-
riors a les de l’any passat. “Du-
rant el mes de desembre es van
avançar les ofertes i les promo-
cions, i això ha afectat la cam-
panya de rebaixes”, explica Gas-
ca en aquest sentit. 

L’IcoB és un estudi encarregat per la Fundació Barcelona Comerç. Foto: Arxiu

Lleugera millora dels resultats
a l’últim trimestre del 2013

» L’IcoB reflecteix que la caiguda de les vendes s’està ralentitzant
» Vicenç Gasca, Fundació BCN Comerç:  “són resultats esperançadors”

F. Javier Rodríguez
SANTS-MONTJUÏC

Tanca la històrica xurreria
Montse de la plaça de Sants

TRADICIÓ4Han estat gairebé 6
dècades de vida oferint xurros al
barri de Sants. El passat diu-
menge, la històrica xurreria
Montse, situada a la plaça de
Sants, va tancar definitivament
la seva persiana i amb ella, un
autèntic testimoni del desenvo-
lupament del barri, una “fines-
tra oberta on ho veus tot”, tal
com explica a el3.cat la Carme,
la darrera propietària de la xu-
rreria. 

La Carme va heretar el ne-
goci dels seus sogres i, conjun-
tament amb el seu marit, van di-

rigir aquest negoci itinerant que
al llarg de la seva història va can-
viar fins a quatre vegades d’ubi-
cació: al carrer Galileu, al passeig
de Sant Antoni, a la plaça de
Sants amb Jocs Florals i ara a la
banda del carrer Joan Güell. 

Fins a l’últim moment, la
Carme i el seu fill, el Quim, van
dirigir el negoci familiar. Però
ara el Quim se’n va viure a l’Ar-
gentina, i la Carme es veu obli-
gada a tancar a causa de la seva
edat. Els veïns i els clients es van
acomiadar diumenge al vespre
brindant amb una copa de cava.

La xurreria Montse tanca després de 60 anys de vida. Foto: el3.cat

Obres | Renovació dels llums al carrer Creu Coberta
L’Eix Creu Coberta ha rebut amb bon ulls la renovació de l’enllumenat 

dels carrers de la ciutat, que el consistori ja ha posat en marxa. En 
aquest sentit, el carrer de Creu Coberta ha format part de les primeres 

actuacions de millora, amb la renovació de diversos punts de llum. 
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Entrevista: Antoni Vives, tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà

El tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, va acompanyar-nos a Creu Co-
berta per poder parlar d’assumptes d’interès per al nostre barri, tant urbanístics
com del món del comerç. Vam poder-li fer algunes preguntes.

Què li ha semblat l’Associació de Comerciants Creu Coberta?
Venia amb molt bones referències i expectatives. I s’han complert. Ha estat una
sorpresa veure com una associació com la vostra no m’ha parlat només d’as-
sumptes que us afecten com a comerciants, sinó que també hi ha un interès pel
barri, per l’entorn, pel districte, i en el fons una preocupació pels grans temes de
ciutat. Teniu molt d’interès per tot allò que passa arreu, i això diu que sou perso-
nes amb compromís.
Parlem d’alguns temes que li hem plantejat. Un dels nostres objectius és
treballar en la superilla de l’Espanya Industrial com espai relacional, de mo-
bilitat pacificada, de comerç especialitzat, una zona d’interès per a tot Bar-
celona. Què en pensa?

Hi treballarem. M’ha semblat un projecte molt interessat que segur que engres-
carà tothom. Ara mateix estem ultimant quatre superilles: una a Les Corts, una a
Sant Martí i dues a l’Eixample. A la següent tongada de projectes sobre superi-
lles inclourem la de l’Espanya Industrial, sobretot perquè compleix els requeri-
ments bàsics d’aquests projectes, i li cal a l’entorn.
Pel que fa a l’estació de Sants, sembla que Adif no té pressupost, que va per
llarg. És així?
Malgrat que ara mateix Adif, que és qui s’ha d’encarregar del gran projecte de
l’estació de Sants, ens repeteix constantment que no té pressupost per fer-ho ni
per arranjar els entorns, nosaltres com a Ajuntament treballarem per a aconse-
guir fer porosa l’estació. Això vol dir treballar en la permeabilitat de l’equipa-
ment, que no només es pugui creuar d’esquerra a dreta, sinó que també pugui
obrir-se al nord i al sud. Cal que sigui un lloc per a la gent.
Una de les nostres reivindicacions és una porta reconeixedora de l’eix. 
L’eix Creu Coberta ha de poder captar el públic que va a Montjuïc i a Maria Cris-
tina, que s’està convertint en un pol d’atracció i ús ciutadà. Poder captar a totes
aquestes persones serà bo per a tothom. Serà una forma de descobrir un barri
amb possibilitats de lleure, passejar, comprar... Fa un temps la ciutadania va des-
cobrir Gràcia. Perquè no pot passar el mateix amb Creu Coberta i Hostafrancs?
Per tant la porta reconeixedora ha de ser un projecte a considerar.
Per últim, l’obertura del carrer Diputació. A l’alcalde Viola ja li demanàvem.
No podem tenir projectes penjats durant més de 30 anys. El pitjor que li pot pas-
sar a una ciutat com Barcelona és tenir un lloc on la indeterminació enfonsi el
barri, o una part de la ciutat. El que va passar amb la Ronda de Dalt, o amb la co-
bertura de les vies del tren a Sants, són casos que la ciutat ha de saber resoldre
amb celeritat. I l’obertura del carrer Diputació, que és un cas com aquests, l’hem
d’entomar i treballar-hi.

Cada quinze dies, l’intendent de la Guàrdia Urbana del Districte de Sants-Montjuïc, Sergi Amposta, ens resol alguns dubtes sobre seguretat ciutadana i ens aporta
alguns consells. Si voleu preguntar-li quelcom, ens podeu enviar un correu a albert@creucoberta.com. Si teniu algun problema que vulgueu que n’estiguem
 assabentats, comuniqueu-nos-ho al 93 332 1707.

S’han identificat al món almenys cinc monedes molt similars a les d’un i dos euros: el lev búlgar, la lira
turca, el bath tailandès, el pes argentí i el pes xilè. Per diàmetre i composició són pràcticament idèntics
als euros i a primera vista és difícil distingir-les. Evidentment la diferència es troba en les imatges i sím-
bols encunyats. 
Si algú, conscientment, ens vol fer passar aquestes monedes per euros evidentment es tracta d’una es-
tafa. No s’han d’acceptar i s’ha de comunicar a la policia.  No estem parlant d’un fet a gran escala però
alguna d’aquestes monedes ja s’ha vist per Creu Coberta.
Si el pagament es fa amb monedes fixem-nos-hi bé especialment en les d’un i dos euros.

Seguretat ciutadana
Sergi Amposta

Intendent de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana i Creu Coberta                                                              
resolem els teus dubtes 

Sóc una botiguera de l'eix. Fa uns dies unes persones em van intentar fer passar com una moneda d'euro
una moneda estrangera de molt menys valor que s'hi assembla molt. Volia advertir a tothom d'aquest
fet, i al mateix temps saber si des de la policia hi ha alguna mena de solució.
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Josep Manel Trocoli, xurrer artesà

En Josep Manel és el propietari de la Xurreria Apolo del carrer Creu Coberta
95, que va ser distingit el passat novembre amb el diploma de Mestre Artesà
per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya.
Què representa aquest premi per a vosaltres?
Doncs un reconeixement a la feina feta durant tots aquests anys. Un orgull
que ens el donés el conseller Josep M. Pelegrí.
Què vol dir aquest reconeixement? 
És un diploma que es dóna només als artesans cansaladers, forners, pastissers,
formatgers i xurrers amb més de 15 anys de feina artesana.
Quins són els teus productes estrella? 
Fem xurros, porres, patates fregides, ametlles fregides, xurros de xocolata i
bunyols de bacallà. I a més, com a novetat, els xurrifrankfurts, que són invenció
nostra.

A Creu Coberta 48, l’antic Casa Tapas s’ha reconvertit en un restaurant de men-
jar hindú. N’hem parlat amb en Julián, el seu propietari.
Què us ha dut a fer aquest canvi?
La gastronomia hindú i exòtica està en auge. I ara ens hem convertit en l’únic res-
taurant especialitzat en menjar hindú de Creu Coberta. Un gust únic al barri.
Quines són les vostres especialitats?
Tenim plats propis de l’Índia com el toondori, el curry i molts plats vegetarians.
Quan fa que esteu al nostre barri?
Fa quatre anys que vam obrir el Casa Tapas, però ara duem dos mesos amb
aquesta nova especialitat. Jo vinc de l’Índia, tot i que tinc origen xinès, i l’O-
rient, ara està de moda.
Teniu menjar per emportar?
Si, ho podeu fer a través de www.just-eat.es o www.laneveraroja.com . O
també poden trucar-nos als telèfons 93 292 59 32 o al 675 24 98 14.

Avui parlem amb Edgardo Villoria, de Món Pixel, copisteria del carrer Moianès
53, perquè ens expliqui els serveis que ofereixen diàriament, de dilluns a di-
vendres de 9:30 a 13:30 i de 16.30 a 20.30. Els dissabtes, de 10 a 2 del migdia
Com va iniciar Món Pixel?
Vam començar l’activitat el 2006 amb els serveis bàsics de copisteria, impres-
sió digital en blanc i negre i color, plastificats, enquadernacions, i també tot el
que és disseny d’imatge corporativa, impressió, papereria corporativa, targe-
tes, segells...
I ara que féu?
Quan dúiem un any amb l’empresa, vam implementar els serveis i ens vam
especialitzar en la impressió en gran format i tèxtil, a més de mantenir el que
ja fèiem.
Teniu alguna especialitat?
Sí, les impressions en gran format, en lona, vinil, llenç artístic i aplicació sobre
cartró ploma, metacrilats i PVC, a més de l’estampació tèxtil personalitzada
en samarretes, gorres, paraigües o bosses. També merchandising, des dels
adhesius fins als imants.
Què us sembla l’activitat que realitza Creu Coberta?
Totes serveixen de suport al comerç local i per establir relacions positives en-
tre els comerciants, com per exemple les fires.

MonPixel, el món en quatricromia
c/ Moianès 53

Indian Sabor Restaurant, nova proposta gastronòmica
c/Creu Coberta 48

Creu Coberta
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Arenas de Barcelona segueix de 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,
d’una variada oferta d’oci i cultura per a les famílies. 
No us ho perdreu i visiteu-nos!!!

El diumenge 9 de febrer, Festa Major 
d’hivern al Poble Espanyol!

L’emblemàtic recinte de Montjuïc obre les seves portes a la
ciutadania el diumenge 9 de febrer per celebrar la Festa de
Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, conjuntament amb La
Mercè. 

A partir de les 11 hores s’aniran succeint diverses activi-
tats familiars que garantiran un dia complet de diversió per
a petits i grans: cercavila amb gegants i xanquers; tallers de
màscares, titelles i maquillatge infantil; un entranyable es-
pectacle a càrrec del clown JAM (suplement 4€); una diver-
tida gimcana familiar; castell inflable i altres propostes.

A l’hora de dinar podreu entrar a un dels restaurants del
Poble o bé gaudir d’una calçotada popular a la Plaça Major.
El menú constarà de calçots amb la seva salsa, pa de pagès,
fruita de temporada i aigua o vi, i també n’hi haurà una ver-
sió apta per a celíacs. El preu del menú és de 9€ (7,5€ si es
compra anticipadament a través del web del Poble). 

I recordeu, l’accés al recinte el diumenge 9 de febrer serà
gratuït pels residents a Catalunya. Veniu a celebrar Santa Eu-
làlia al Poble!

Més informació a: www.poble-espanyol.com

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 233
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Can Vies és del barri. Aquest ha
estat un dels lemes més repetits
per veïns i veïnes i entitats de
Sants, sobretot en els darrers
dies, després de l’escorcoll a l’e-
difici i de la detenció de sis joves
acusats d’agredir un grup de
persones el passat 12 d’octubre.

Dimecres passat, 12 furgo-
netes dels Mossos d’Esquadra
van desplegar-se al voltant de
Can Vies on durant més de 10
hores van registrar l’edifici i es
van endur material informàtic i
documentació. L’escorcoll va
arribar després que la nit ante-
rior fossin detingudes sis perso-
nes acusades d’agressió, en l’en-
frontament que es va produir a
Sants el passat 12 d’octubre, en-
tre grups d’extrema-dreta i an-
tifeixistes. Segons un comunicat

dels Mossos, els assaltants hau-
rien sortit de la casa ocupada.

L’escorcoll i la detenció van
provocar la ràpida resposta dels
responsables de Can Vies, que
van organitzar una manifestació
de protesta en la qual van rebre
el suport de veïns del barri i d’al-
tres centres ocupats de la ciutat.

En una roda de premsa l’en-
demà, des de Can Vies denun-
ciaven un operatiu policial des-
mesurat i indicaven que el mo-

tiu de l’escorcoll podria ser un fu-
tur desallotjament, ja que el ma-
teix dia van rebre una notificació
del Tribunal Suprem que rebut-
ja l’últim recurs presentat per
aturar-lo, tal com recull BTV.

En un comunicat del Centre
Social de Sants, al qual s’han ad-
herit altres entitats del barri,
asseguren que no admeten  “ni
la violència policial d’aquest es-
corcoll, ni el malbaratament
econòmic que representa”.

Manifestació en suport dels sis detinguts a Can Vies. Foto: Twitter (jordisalvia)

Can Vies i el barri condemnen
l’escorcoll i les detencions

» El centre creu que podria ser per preparar un desallotjament
» Associacions i entitats mostren el seu rebuig a l’operació policial

Samaranch no tindrà un carrer
amb el seu nom a Montjuïc

URBANISME4El desig de 33 en-
titats barcelonines, sembla que fi-
nalment es tindrà en compte. Les
associacions que van firmar una
carta demanant a l’alcalde Xavier
Trias que no es dediqués un ca-
rrer (previsiblement a Mont-
juïc) a qui va ser president del
COI, Joan Antoni Samaranch
poden celebrar que el consisto-
ri ha fet marxa enrere.

Segons explica i publica al
seu bloc Sants-Montjuïc per la
Independència (SMxI), una de
les entitats firmants de la carta,
el regidor del Districte de Sants-
Montjuïc, Jordi Martí, va con-
testar a les associacions infor-
mant-les que “aquest Ajunta-

ment i, en conseqüència, aquest
Districte, no procedirà a fer un
canvi de nom que no gaudeix ac-
tualment del mínim consens”.

Les entitats firmants, entre
les quals hi ha, a banda de l’as-
semblea territorial de l’ANC al
districte, l’ANC Poble-sec, la
CUP Sants-Montjuïc, els Caste-
llers del Poble-sec, el Centre So-
cial de Sants i Òmnium Cultural
Sants-Montjuïc denunciaven
que es dediqués un carrer a algú
que va “aprofitar les dècades
de govern il·legal del general
Franco per fer una carrera polí-
tica fonamentada en l’adhesió
incondicional a les atrocitats
del feixisme”

CULTURA 214Del 7 al 9 d’abril,
el MNAC acollirà el 3r Congrés
Internacional d’Art Romànic,
coorganitzat juntament amb la
British Archaeological Associa-
tion, i que en aquesta ocasió
durà per nom Art romànic: pro-
motors i intermediaris. L’esde-
veniment bianual, reunirà uns
150 especialistes i estudiosos
procedents de diferents univer-
sitats i institucions científiques
de tot el món. El 2012 es va fer
a Londres i a Palerm el 2010.

Durant els tres dies, els par-
ticipants debatran sobre el pa-
per dels promotors i la promo-
ció de les obres d’art en l’època
romànica: com es feia una obra,
des del seu disseny a la provisió
de materials; la contractació
d’artistes, les imposicions del co-
mitent, etc. També s’analitzarà
el patrocini de l’art tant des de
la figura del promotor o comi-
tent individual com des de la
promoció institucional. A més,
s’abordarà la promoció dels

grans edificis i la relació entre
patrons, disseny i artistes, així
com la dinàmica que s’establia
en els projectes de llarga dura-
da, de fortuna variable.

Els coordinadors del con-
grés són Jordi Camps, conser-
vador en cap d’art medieval del
MNAC, i Manuel Castiñeiras,
professor de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i director
del projecte de recerca Magistri
Cataloniae, de la mateixa uni-
versitat.

Redacció
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El passat franquista de Samaranch evita el consens dels veïns. Foto: Arxiu

El MNAC s’acosta a l’art romànic

Transport | Aturada tècnica del funicular
Des del 27 de gener i fins al 14 de febrer, el funicular de Montjuïc està aturat

per fer la revisió tècnica anual. Durant aquests dies, que coincideixen amb 
l’aturada tècnica del telefèric, TMB ha habilitat un servei especial d’autobusos

entre Paral·lel i el Parc de Montjuïc amb el mateix horari del funicular.  
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L’ANC aplega 500 persones 
en un acte a les Cotxeres 

AGENDA NACIONAL4L’acte
Independència 2014: Raons
Sí+Sí, organitzat per Sants-
Montjuïc per la Independència
a les Cotxeres de Sants el pas-
sat diumenge 26 de gener va
cloure amb un gran èxit de par-
ticipació. 

Segons informa l’ANC, al
voltant de 500 persones van
omplir la sala per escoltar els
conferenciants que hi van par-
ticipar. El torn de paraula va co-
mençar amb la intervenció de
Jaume Marfany, vicepresident
de l’ANC, que va afirmar que
“l’Assemblea està preparada

per a qualsevol escenari polític
que es pugui produir”. 

A més, a l’acte hi van parti-
cipar el periodista Martí An-
glada, l’economista Núria
Bosch, la presidenta de l’ANC,
Carme Forcadell; el regidor del
Districte de Sants-Montjuïc,
Jordi Martí, i els artistes Núria
Feliu i Toni Albà, que va arren-
car forts aplaudiments del pú-
blic amb el monòleg Ser o no
ser catalans. Per posar fi a l’ac-
te, la directora de cinema Isona
Passola va presentar a la tarda
el seu documental Catalunya-
Espanya.

Les cues derivades de la gran
afluència de viatgers a segons
quines hores a l’estació de Sants
es fan cada dia més paleses. És
per aquest motiu que el govern
central i el de la Generalitat es-
tan estudiant la possibilitat
d’ampliar o remodelar l’estació
de ferrocarril principal de Bar-
celona, segons recullen diversos
mitjans. 

Aquest anunci es va conèixer
arran de la visita que la ministra
de Foment, Ana Pastor, va fer di-
marts passat a la capital catala-
na, on va participar en un col·lo-
qui sobre les infraestructures i va
inaugurar dues estacions re-
centment remodelades, com són
la de l’Hospitalet i la de Passeig
de Gràcia, al carrer Aragó. 

Durant el col·loqui, celebrat
al Cercle d’Infraestructures del
WTC del Port de Barcelona, la
ministra Pastor es va mostrar
molt “preocupada” per la situa-
ció de l’estació, ja que aquesta
està sotmesa a un volum molt
important de passatgers. En
aquest sentit, la ministra va afir-
mar que l’estació necessitaria

una millora de l’ús dels seus es-
pais, i fins i tot una ampliació que
li permetés suportar els pics de
concentració de viatgers a segons
quines hores del dia. 

Pastor també va anunciar
que el ministeri de Foment tre-
ballarà de manera conjunta amb
la Generalitat per dissenyar un
projecte de millora. 

Durant la visita, la ministra
no va estar-se de defensar les in-
versions que el seu ministeri
està duent a terme a les in-
fraestructures catalanes, i va la-

mentar que en el passat altres
governs “prioritzessin obres fa-
raòniques” sense invertir en Ro-
dalies. En aquesta línia, va po-
sar com a exemple les obres de
l’estació de la Sagrera, projec-
tada i iniciada prioritàriament
per l’anterior govern “mentre no
s’invertia res a Rodalies”. 

Aquest anunci de remodela-
ció s’ha fet quan ja es coneix que
la superfície comercial de l’es-
tació augmentarà en 300 metres
quadrats, segons va informar
Adif el mes passat.

L’estació de Sants té una gran afluència de passatgers. Fotos: Trenscat

Estat i Generalitat estudien
remodelar l’estació de Sants

Redacció
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L’economista Núria Bosch va participar a l’acte. Foto: SMxI
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Segueixen les denúncies per
l’estat del CIE de Zona Franca
SOCIETAT4El Centre d’Inter-
nament d’Estrangers (CIE) de la
Zona Franca segueix acaparant
titulars i l’atenció de polítics i
institucions. Després que fa uns
dies l’alcalde demanés visitar el
centre, dijous passat 24 diputats
al Congrés, al Parlament i se-
nadors van entrar a les instal·la-
cions per comprovar-ne l’estat.

Durant la visita, organitzada
pel Ministeri de l’Interior, titu-
lar del CIE, es va anunciar que
es faran obres de millora. Des de
diferents partits però, es de-
mana un nou reglament que
vetlli pel compliment dels drets
humans, i algunes formacions i
la plataforma Tanquem els CIEs

en segueixen reclamant la clau-
sura definitiva.

INTERVENCIÓ MUNICIPAL
En l’últim ple municipal, cele-
brat el dia 31, ICV-EUiA va pro-
posar al consistori crear una
comissió especial d’estudi de la
situació de les persones inter-
nades al CIE de la Zona Franca.
Segons informa el grup en un
comunicat però, CiU i PP s’han
oposat a la proposta. Els ecoso-
cialistes consideren que el con-
sistori “no pot restar impassi-
ble”, ja que “s’han acumulat
moltes evidències sobre la si-
tuació precària en què viuen
les persones internades”.

Dimecres passat 29 de gener,  els
Mossos d’Esquadra van des-
allotjar sis pisos ocupats d’un im-
moble al barri de la Marina del
Port, al carrer Sant Eloi 2-4. El
desallotjament es va fer per or-
dre judicial. L’operació policial es
va fer a primera obra del matí, en
col·laboració entre la policia au-
tonòmica i la Guàrdia Urbana.

Els pisos estaven ocupats
des de feia temps, segons infor-
ma la policia, per diverses per-
sones algunes de les quals tenien
“antecedents policials per delic-
tes contra el patrimoni i contra
la salut pública”.

Els Mossos han informat que
l’ocupació de 12 dels 32 pisos d’a-
quest immoble ha provocat les
queixes veïnals per “sensació
d’inseguretat i per problemes
de convivència i insalubritat”. De
fet, en aquests pisos s’hi come-
tien delictes com petit tràfic de
drogues.

En el moment del desallotja-
ment, a l’interior dels sis pisos hi
havia 11 adults i 3 menors d’edat.
Algunes d’aquestes persones han
decidit quedar-se amb altres fa-

miliars en el mateix immoble,
també en pisos ocupats il·legal-
ment. L’edifici del carrer de Sant
Eloi 2-4 té 32 pisos, 16 dels quals
estan tancats i buits, i que ja van
ser desallotjats anteriorment,
cinc encara ocupats i quatre on
viu gent de manera legal.

DESNONAMENT PARALITZAT
Ben a prop, al Passeig de la
Zona Franca 200, al mateix mo-
ment, la mobilització popular va
aconseguir aturar un nou des-
nonament. En aquest cas, el
d’una parella de 67 anys, ell ma-

lalt de càncer. Gràcies al suport
dels manifestants i al recurs pre-
sentat per la Plataforma d’A-
fectats per la Hipoteca, el jutge
va paralitzar el desnonament.

Aquests casos són habituals
a la Zona Franca, un dels espais
amb menys recursos de la ciutat.
Segons les últimes dades de ren-
da familiar, la Marina del Port és
el segon barri amb una renda
més baixa del districte, mentre
que la Marina del Prat Vermell,
és el barri més pobre de Sants-
Montjuïc i el tercer de tota la ciu-
tat de Barcelona.

Imatge del desallotjament. Foto: Mossos d’Esquadra

Desallotgen sis pisos ocupats 
al barri de la Marina del Port

Redacció
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Protesta davant del CIE Zona Franca. Foto: Twitter (TanquemElsCIEs)
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Fer família mentre fas vacances 
» El programa Vacances en família permet enfortir vincles i valors amb estades econòmiques

» Les preinscripcions es poden fer fins al 24 de febrer a xanascat.cat/vacancesenfamilia

Viure el lleure compartit en fa-
mília, enfortint vincles i valors,
tot coneixent l’entorn natural, les
persones, la cultura i tradicions
del nostre país. I fer-ho, a més, a
uns preus molt avantatjosos en
diversos albergs de la Xarxa Na-
cional d'Albergs Socials de Ca-
talunya (Xanascat) i en diferents
períodes. Això és Vacances en fa-
mília, una iniciativa del Depar-
tament de Benestar Social i Fa-
mília, mitjançant l’Agència Ca-
talana de la Joventut, que permet
fer família mentre fas vacances.

El programa, que enguany
arriba a la seva desena edició,
està adreçat a les famílies cata-
lanes amb fills i filles menors de
18 anys i ofereix estada per a
9.023 famílies (47.057 places),
fet que suposa un augment res-
pecte a l’any passat del 4% en
nombre de famílies i del 5% en
nombre de places. La tipologia
d’estada es diferencia en torns de
cap de setmana, Setmana Santa,
estiu i tots els ponts. El preu és

de 26,35 euros per persona i
nit –IVA inclòs–, tot i que hi ha
un seguit de descomptes per als
infants i per a les famílies nom-
broses o monoparentals. El preu
inclou la pensió completa i acti-
vitats en estades de torns supe-
riors a dues nits.

La primera convocatòria del
programa Vacances en família
és per a estades entre el mes de
març i setembre. El període de
preinscripció està obert fins al
24 de febrer i les preinscripcions
es podran fer per internet. En-
guany hi ha nous albergs dis-
ponibles i una nova eina de ges-
tió de reserva i preinscripció. El programa Vacances en família arriba a la desena edició. Foto: Arxiu

Redacció
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QUI SE’N POT BENEFICIAR?
Les famílies catalanes amb fills i filles menors de 18 anys.

QUINES ESTADES ES PODEN FER?
Cap de setmana, Setmana Santa, estiu i tots els ponts.

QUIN PREU TENEN LES ESTADES?
El preu és de 26,35 euros per persona i nit –IVA inclòs–.
Els infants d’entre 7 i 13 anys tenen un 25% de descompte,
els d’entre 4 i 6 anys un 50% i els menors de 0 a 3 anys
tenen l’estada gratuïta. A més, les famílies nombroses o
monoparentals gaudiran d’un 10% de descompte en la re-
serva. El preu inclou la pensió completa i activitats.

QUINA ÉS LA PRIMERA CONVOCATÒRIA?
La primera convocatòria del programa és per a estades en-
tre el mes de març i setembre.

QUAN ES POT FER LA PREINSCRIPCIÓ?
El període de preinscripció és del 3 de febrer a partir de
les dotze del migdia fins al 24 de febrer a la mateixa hora.

ON EM PUC PREINSCRIURE?
Les preinscripcions es podran fer per internet a la pàgi-
na web xanascat.cat/vacancesenfamiliao bé al portal gen-
cat.cat/benestarsocialifamilia/familia. El procediment
és ràpid, còmode i apte per a tots els usuaris.
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L’Escola El Polvorí del districte de
Sants-Montjuïc va viure el passat
divendres una jornada de bàsquet
en estat pur, amb la presència de
l’ex jugador d’ACB i NBA, Jorge
Garbajosa, el seleccionador es-
panyol, Juan Antonio Orenga i el
mític ex blaugrana i santsenc
il·lustre, l’aler Roger Esteller. Els
ex jugadors van compartir un
matí molt esportiu amb una cin-
quantena de nens i nenes d’a-
questa escola santsenca, amb el
bàsquet com a rerefons. 

Aquest és el primer d’una
sèrie d’actes que busquen escal-
far motors de cara a la celebració
del Mundial de bàsquet, que tin-
drà lloc a l’Estat del 30 d’agost
fins al 14 de setembre, i on Bar-
celona serà una de les cinc seus.
La jornada va comptar amb una

exhibició de 3x3 i diversos tallers
d’habilitat i jocs, emulant un au-
tèntic entrenament de bàsquet. 

El Polvorí és una de les ca-
torze escoles de la ciutat on es vol
posar en marxa el programa Co-
legios RSC, on participen tant la
Federació Espanyola de Bàsquet
com l’Ajuntament. En aquest
sentit, el consistori vol que els

grans esdeveniments interna-
cionals que se celebrin a la ciutat
deixin un llegat social en forma
de jornades lúdiques o cessió
de material als centres. El Pol-
vorí, a més, va rebre pilotes i cis-
telles noves. “Puc assegurar que
les cistelles i les pilotes tindran un
bon ús”, va afirmar la directora
d’El Polvorí, Diana Sares.

Jorge Garbajosa amb els alumnes de El Polvorí. Foto: Alberto Nevado / FEB

L’escola El Polvorí viu una 
intensa jornada de bàsquet

» Jorge Garbajosa i Roger Esteller participen a la trobada esportiva
» Barcelona serà una de les seus del Mundial de bàsquet d’enguany

S’entreguen els premis als
millors esportistes catalans

GUARDONS4La Gran Gala del
Mundo Deportivo va viure
abans-d’ahir la seva 66a edició,
on van ser premiats els millors
esportistes espanyols i catalans,
tant de categoria masculina com
femenina, del 2013.

L’acte, celebrat al Palau de
Congressos de Catalunya, va ser
presidit pel president de la Ge-
neralitat, Artur Mas, i l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias. A més,
hi van assistir diverses autoritats
de l’esport català i barceloní
com Maite Fandos, tinenta d’al-
calde de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports, i Ivan Tibau, se-
cretari general de l’Esport. 

L’alcalde va entregar el guar-
dó de Millor Esportista Català
als campions catalans de moto-
ciclisme Maverick Viñales, Laia
Sanz i Toni Bou. Durant l’acte
també es va fer entrega de pre-
mis a personalitats vinculades
amb l’esport, tals com esportis-
tes, entrenadors, entitats i pe-
riodistes. 

Xavier Trias, per la seva ban-
da, va afirmar que “gràcies als es-
portistes, als clubs i a les entitats
esportives, Barcelona és una de
les grans capitals mundials de
l’esport”, a més d’afirmar que els
guardonats “són un exemple en
les seves disciplines”. 

L’àrbitre suspèn el partit 
entre el Sants i el Molletense

FUTBOL4Una acció del jugador
visitant, Agustín Latre, on aquest
va rebre la segona targeta groga,
va ser el detonant perquè l’àrbi-
tre del partit entre la UE Sants i
el Molletense, Antonio Pizarro,
assenyalés el camí dels vesti-
dors quinze minuts abans d’a-
rribar al 90’ el passat diumenge
2 de febrer.

El col·legiat va explicar als de-
legats de tots dos equips, segons
informa el3.cat, que s’havia arri-
bat a una situació límit on la

tensió entre els jugadors havia su-
perat les ganes de jugar a futbol. 

Ara, tant la UE Sants com el
Molletense hauran d’arribar a un
acord per tal de disputar els
quinze minuts que resten de
partit. En l’àmbit purament es-
portiu, el matx va ser suspès
quan el marcador eflectia un
avantatge d’un gol a favor dels va-
llesans. La pròxima jornada els
santsencs visitaran el camp del
Premià de Dalt, amb l’objectiu
d’avançar cap a l’ascens. 

Victòria del JAC, que segueix
en places d’accés a ‘playoff’

BÀSQUET4El JAC Sants se-
gueix en la lluita per consolidar-
se a les places de playoff. La seva
victòria a casa davant el Sant
Pere Solmania per 69 punts a 54
del passat diumenge dia 2, man-
té l’equip santsenc en la quarta
posició del grup 2 de Copa Ca-
talunya masculina. 

Després de l’ajustada derro-
ta a l’anterior jornada davant el
Baricentro Barberà per 75 a 69,
el JAC necessitava tornar a

guanyar per tal de no perdre de
vista els primers classificats i no
deixar-se prendre la quarta po-
sició per part d’un Igualada que
empeny des de sota. 

Ara per ara, els liles compten
amb 11 victòries i 6 derrotes i la
segona millor puntuació del seu
grup, amb 1.367 punts, davant
dels 1.396 del Martorell Solvin,
líder i autèntic dominador de la
competició amb 15 victòries i no-
més dues derrotes.

Redacció
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El camp de l’Energia va viure una jornada peculiar. Foto: Arxiu

Waterpolo | Golejada i victòria del CE Mediterrani
El CE Mediterrani va derrotar de manera molt convincent al CN Helios a la 

darrera jornada de Divisió d’Honor de waterpolo masculí, disputada el passat 
cap de setmana. Amb aquesta victòria els de Sants-Montjuïc es col·loquen en 

quarta posició amb 24 punts, a 7 del Terrassa, que és el tercer classificat. 
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DIUMENGE 9 DE FEBRER
Matí-Tarda Festa de Santa Eulàlia. Amb motiu

de la Festa Major d’hivern de la ciutat, el Po-
ble Espanyol ofereix tot un seguit d’activitats
temàtiques sobre Santa Eulàlia. 

DIMECRES 12 DE FEBRER
18:00 Conferència sobre l’Estudi Fotogràfic

Daguerre de Sants a càrrec de Blanca Giribet
i Núria F. Rius. / Seu del Districte

A PARTIR DEL 18 DE FEBRER
Matí-Tarda Art i dona. Ratlles. Una exposició a

càrrec dels artistes Anna Bafalluy, Montse J.
Sorribes i Anna López, del Col·lectiu d’Artis-
tes de Sants./ Casinet d’Hostafrancs

A PARTIR DE L’11 DE FEBRER
Matí-Tarda Dos en una és una exposició que vol

mostrar les teles de dues pintores, la Mont-
se Martínez i la Montse Piñol, que tot i tre-
ballar amb estils molt diferents, aconse-
gueixen mantenir una harmonia entre les se-
ves obres. / Cotxeres de Sants

DIMECRES 5 DE FEBRER
18:00 El regal. és un espectacle infantil de titelles

a partir del conte El titella de roba, obra de
l’autor Michael Ende, a càrrec de Pengim-Pen-
jam. Activitat adreçada a nens i nenes ma-
jors de 4 anys. / Biblioteca Poble-sec

DISSABTE 8 DE FEBRER
12:00 Una guitarra i dos contistes. Audicions di-

dàctiques per introduir la música als pre-lec-
tors i ajudar-los a desenvolupar la sensibili-
tat i la creativitat. A càrrec de Pinyolvilai-
companyia. / Biblioteca Vapor Vell

DIUMENGE 16 DE FEBRER
12:00 Partit de futbol de la Unió Esportiva Sants

contra la UD Catalana, en un partit corres-
ponent a la 21a jornada del grup 2 de Segona
Catalana. / Camp de l’Energia

AGENDA QUINZENAL

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

L’espai Llibres a escena proposa en-
dinsar els més petits en l’univers lite-
rari de l’escriptor català Miquel Obiols.
Activitat a càrrec de Roger Casadellà,
i adreçada a infants majors de 4 anys.
/ Biblioteca Francesc Candel

Un full en blanc
Dc. 26 de febrer a les 18:00

La colla dels Castellers de Sants celebra
el seu 20è aniversari de vida amb la pro-
jecció d’un documental que vol ser una
crònica de la seva història. / Teatre del
Centre

Partit del JAC Sants

El JAC Sants rep a casa al CB Castellar,
un equip que segueix els santsencs de
molt a prop en la classificació. Partit
corresponent a la 18a jornada de
competició. / Pavelló Olímpic de l’Es-
panya Industrial

El taller de màscares i espectacle Mi-
nute, a càrrec de l’actor, clown i ma-
labarista JAM, arriba, com cada diu-
menge, a l’Espai educatiu del Poble Es-
panyol. L’entrada a l’activitat es pot fer
també a les 11:30. 

Taller de màscares
Dg. 9 de febrer

De 10:30 fins a les 12:00

Dg. 9 de febrer a les 12:15

Espatlles, peus i mans
Castellers de Sants
Ds. 8 de febrer a les 20:00

6 de febrer de 1833
El 6 de febrer de l’any 1833 l’inventor i artista Samuel Morse 
presentava el telègraf en públic. L’èxit del seu invent, que 
permetia transmetre missatges a llarga distància, va donar pas 
a l’extensió del telègraf com a mitjà de comunicació a tot el món.

E F E M È R I D E
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