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Recordant els orígens
» El Mobile World Congress torna a fer alguns actes a la Fira de Montjuïc entre el 24 i el 27 de febrer
» Els comerciants del districte es mostren satisfets i organitzen campanyes per atraure els visitants

La setmana que ve comença a Bar-
celona el Mobile World Congress
(MWC) –del 24 al 27 de febrer–,
un gegant que aterra per novè any
consecutiu a la ciutat des que ho
va fer per primer cop el 2006. El
MWC és sinònim d’innovació,
tecnologia i  presentació de les úl-
times novetats en el negoci dels
mòbils i d’internet. Però també ho
és de més de 72.000 visitants, ocu-
pació hotelera, augment de vendes
i de consum. En definitiva, d’im-
pacte econòmic per a la ciutat.

La Generalitat preveu que
enguany el congrés deixi al país
més de 350 milions d’euros, una
xifra que augmenta any rere any.
D’aquests, una gran part aniran
a parar a Barcelona, que en-
guany recupera la fira de Mont-

juïc com a seu d’alguns actes de
l’esdeveniment. Tot i que el gruix
del congrés es farà a la fira de
Gran Via, a l’Hospitalet, a Mont-
juïc s’hi celebraran dos esdeve-
niments alternatius que concen-
traran un bon nombre de visi-
tants i algunes de les empreses
més importants del sector.

IMPACTE DIRECTE AL DISTRICTE
A la fira de Montjuïc s’hi celebra-
rà el 4 Years From Now (4YFN),
la trobada internacional d’em-
prenedoria del sector del mòbil,
on hi assistiran representants
d’empreses com WhatsApp i Go-
ogle. També acollirà mPowered
Industries, un programa de con-
ferències al voltant de l’interès en
la tecnologia mòbil dels sectors de
la salut, el màrqueting, la publici-
tat, els mitjans de comunicació i els
viatges, amb la presència de més
de 1.700 empreses. La concen-
tració d’aquestes dues propostes

a Sants-Montjuïc es veu també
pels comerciants de la zona com
una gran oportunitat.

En declaracions a Línia Sants,
Llorenç Porxas, president de
Sants Establiments Units, expli-
ca que aquest congrés suposa
sempre “un increment del movi-
ment, sobretot a l’hostaleria” i
considera una bona notícia per als
comerços del barri que el MWC
torni a Montjuïc. També es mos-
tra satisfet Lluís Llanas, president
de l’Eix comercial Creu Coberta,
que s’havia queixat al Districte que
“el recinte de Montjuïc perdés im-
portància i esdeveniments”, ja
que considera que una fira a Bar-
celona, “amb tota la infraestruc-
tura que té la ciutat, és més po-
tent”. Pel que fa a les previsions de
vendes, espera un increment del
60% de la facturació, sobretot
en la restauració, un sector que,
segons el mateix Llanas, “espera
el MWC amb candeletes”.

F.J.Rodriguez / J. Gómez Ribas
SANTS-MONTJUÏC

Una imatge d’arxiu del Mobile World Congress a la Fira de Montjuïc. Foto: IBM

COMERÇ4Aprofitant que una
part del Moblie World Congress
es fa a Montjuïc, l’Eix comercial
Creu Coberta i el Centre Comer-
cial de les Arenas acolliran el prò-
xim dijous 27 de febrer l’Smart
Shopping Night Barcelona, una
nit que coincideix amb la cloen-
da del congrés de telefonia i que
vol vincular el seu públic amb l’o-
ferta comercial de la zona. 

La presentació de l’Smart
Shopping tindrà lloc demà al
Mobile World Centre de Barce-
lona, a partir de dos quarts d’on-
ze del matí, i comptarà amb la
presència del regidor de Comerç,
Consum i Mercats, Raimond
Blasi, del director general de co-
merç de la Generalitat, Josep

Maria Recasens, i del president
de Creu Coberta, Lluís Llanas. 

La gran novetat d’aquest es-
deveniment és la introducció de
la tecnologia de realitat aug-
mentada WShopping AR, una
aplicació mòbil que reconeix
imatges de revistes, anuncis, fu-
lletons o fins i tot aparadors i con-
necta l’usuari a una plataforma
integral de comerç electrònic.

En el marc del congrés de te-
lefonia mòbil, l’Eix Creu Cober-
ta també ha organitzat tot un se-
guit d’actuacions musicals en
directe i activitats d’animació,
vinculades amb la tecnologia i el
comerç, per tal d’obrir-se al gran
nombre de visitants que arriba-
rà a la ciutat aquests dies.

Creu Coberta acollirà l’Smart
Shopping Night Barcelona
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El servei d’actuació cívica a l’es-
pai públic de Sants-Montjuïc
continuarà. Així ho ha decidit el
Districte, que perllongarà d’a-
questa manera un servei que va
començar el mes de juliol de
l’any passat en 27 espais i que té
com a objectiu detectar i actuar
davant de situacions incíviques
en aquells espais on hi ha quei-
xes dels ciutadans perquè es
produeixen males pràctiques.

El motiu pel qual s’ha decidit
donar continuïtat a aquest ser-
vei és precisament per seguir tre-
ballant allà on encara hi ha pos-
sibilitats de millorar, segons ha
explicat el regidor de Sants-
Montjuïc, Jordi Martí. Per altra
banda, el regidor ha destacat
que aquest servei permet realit-
zar una diagnosi dels espais
molt més acurada i més real, de
manera que les actuacions que es

porten a terme en diferents àm-
bits i per part dels diferents ser-
veis municipals en aquests espais
resulten més encertades i efica-
ces. A més, Martí també ha vol-
gut remarcar la tasca preventiva
que aquest servei desenvolupa,
a través del diàleg i la informa-

ció als usuaris in situ, que permet
disminuir les males praxis que es
realitzen sobretot per desconei-
xement de les normes.

El servei es continuarà fent
als mateixos espais en els quals
s’ha anat desenvolupant des de
l’estiu passat. Tot i això, si durant

aquest any es detecten altres
espais en els quals es produeixen
conductes incíviques, també se-
ran incorporats a la llista de zo-
nes d’actuació.

Entre els comportaments in-
adequats que aquest servei in-
tenta evitar o corregir es troben
els relacionats amb propietaris
d’animals de companyia que no
compleixen les ordenances, les
activitats sorolloses, el consum
de drogues o d’alcohol a la via
pública i, en general, els usos no
permesos en els espais públics,
del districte.

Durant el primer període
d’implantació del servei s’han re-
alitzat un total de 2.788 inter-
vencions a la via pública en un
total de 1.078 hores de servei. La
limitació de conductes incívi-
ques i inapropiades han estat les
intervencions majoritàries, entre
les quals han destacat les rela-
cionades amb el soroll, el con-
sum d’alcohol, el joc de pilota a
la via pública i el consum d’es-
tupefaents, entre d’altres.

Cal seguir treballant
» El Districte dóna continuïtat al servei d’actuació cívica a 27 espais públics de Sants-Montjuïc

» Durant l’any passat es van realitzar 2.788 intervencions, la majoria per conductes inapropiades

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

El servei
desenvolupa una
tasca preventiva 

a través del diàleg

El servei d’actuació cívica de Sants-Montjuïc lluita contra les conductes inapropiades. Fotos: Arxiu

Els espais del servei
Jardins de Celestina Vigneaux
Parc de l’Espanya Industrial
Plaça de la Farga i pista poliesportiva
Jardins de la Mediterrània
Jardins de l’Arboreda
Jardins dels Drets Humans
Carretera de la Bordeta amb Moianès
Carrer dels Ferrocarrils Catalans
Jardins de Ca l’Alena
Camp de la Satalia
Parc de Montjuïc
Passatge Vapor Vell
Plaça Osca
Parc de la Font Florida

Plaça Navas

Plaça de Cal Muns

Plaça de Joan Peregrí

Plaça de la Marina

Carrer de Vilà i Vilà

Carrer Guitard

Can Mantega

Jardins de Màlaga

Jardins d’Elisard Sala

Rambla Brasil

Plaça de l’Olivareta

Plaça Herenni

Plaça Joan Corrades

Servei | El telèfon del civisme
El telèfon del civisme és un servei d’atenció ciutadana de 

l’Ajuntament que atén, telefònicament i de forma gratuïta, els 
avisos i les reclamacions dels ciutadans i les ciutadanes referents

als serveis de neteja, manteniment i control de l'espai urbà.
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@Ferrancm: Que el 2014 ens manifestem
per l’escola en català demostra que a la
Transició alguna cosa es va fer fatal, no?
#Somescola.

@AdaColau: Los criminales del PP votarán
otra vez contra la reforma hipotecaria y las
medidas antidesahucios, con arrogancia y
chulería. Otra vez.

@Catinformació: El cardenal Lluís Martínez
Sistach al #maticatradio: “la reforma de la
llei de l’avortament que prepara el govern
espanyol es queda curta”.

Es defineixen oxímoron aquells
conceptes de significat contra-
dictori o incoherent entre ells
mateixos, per exemple: aigua
seca, mort vivent, llum fosca, cla-
morós silenci o foc gelat. Doncs
bé, la coordinadora de societats
cíviques Convivència Cívica Ca-
talana presidida pel filòsof (?)
 senyor Francisco Caja és una
mostra tangible de com amb un
títol es pot desvirtuar el seu ver-
tader significat fent tot el con-
trari. Anem a pams. 

Convivència: Viure plegats
en harmonia. No fan res per
mantenir la convivència, se su-
posa entre els catalans de parla
catalana i els de parla castellana,
a més s’oblida (i no és casualitat)
dels ciutadans que tenen altres
idiomes materns i fan tot el pos-
sible per dividir els ciutadans
 catalans per raó de la llengua
que parlin. 

Cívica: Zel dels ciutadans en
l’ordre polític pels interessos i
les institucions del país. Els in-
teressos del nostre país els im-
porten ben poc i no fan altra
cosa que convocar alguns ciuta-
dans per les conveniències par-
ticulars de la seva pròpia pro-
posta i sempre a la contra, com
per exemple, afirmant que no hi
ha saldo negatiu a les balances
fiscals entre Catalunya i Espa-
nya, negant-se a presentar els
números d’on surten els càlculs. 

Catalana: Perquè resideixen
aquí i prou però en la resta, en
tots els seus capteniments i
 accions, la seva postura és to-
talment castellana, o sigui, ne-
gació de l’existència de la nació
catalana. Tot plegat, CCC és
com un triple salt mortal en cai-
guda lliure.

4Oxímoron
Per Jordi Lleal

L’estructura política espanyola
sembla que no pot tenir atura-
dor pel que fa a la persecució a
ultrança de la llengua catalana
arreu. Sembla que ho tinguin
escrit al seu ADN: Són mono-
lingües forever. A part de tot
l’entramat muntat a les illes Ba-
lears i Pitiüses, a la Franja de
ponent, i al País Valencià, en
què l’actuació de govern porta a
negar la unitat lingüística i ar-
raconar al màxim l’ús públic
del català, la setmana passada
l’atac va tocar de nou la im-
mersió lingüística a les escoles
que depenen de la Generalitat
de Catalunya. Ha estat un atac
frontal i amb total desvergo-
nyiment.

Primerament, les cinc fa-
mílies que van impugnar la im-
mersió lingüística no són inno-
cents, no són unes famílies
preocupades per l’educació
dels seus fills i de les seves filles,
estan preocupades en com per-
judicar la llengua i la cultura
catalanes, la pròpia de la terra
que els ha acollit o on han vis-
cut sempre. Tenen un rerefons

ideològic molt evident al dar-
rere. No hi ha cap possibilitat
de diàleg ni de negociació amb
algú que porta al tribunal el sis-
tema educatiu per motiu ideo-
lògic, per motiu d’imposar la
cultura que ells consideren su-
perior per dret de conquesta.
Sembla que no pugui ser possi-
ble que hi hagi gent que pugui
anar contra la llengua del país
on viu. Sembla que no pugui
ser possible que l’objectiu de
cinc famílies sigui carregar-se
la normalització de la llengua
de la terra.

Els mestres i les mestres
han aconseguit durant les dar-
reres un petit/gran miracle:
apropar el català a milers d’a-
lumnes que hi haurien estat
aliens la resta de la seva vida.
Han aconseguit que en molts
indrets del país la llengua de
comunicació entre un alumne
pakistanès i un de romanès si-
gui la pròpia del poble on viu, la
catalana. Cinc famílies carrega-
des de ressentiment cultural i
lingüístic no poden tirar en or-
ris una feina d’aquest nivell.

#JoDecideixo#EnCatalà

Vivim en un món de moltes in-
certeses, en una època en la
qual la incertesa ha esdevingut
el càncer nostre de cada dia.
Ara bé, existeix una certesa
molt clara: no sortirem mai de
l’anomenada crisi estructural si
no es posa fi a l’economia espe-
culativa. 

I això, a hores d’ara, és com-
pletament impossible ja que
qui ho comanda tot a l’ombra,
la plutocràcia radical, ha esde-
vingut boja i pretén reforçar, en
els pròxims anys, el seu poder
absolut mitjançant aquesta –
destructiva– economia especu-
lativa.

No hi ha cap dubte: el món
del segle XXI és molt més infe-
liç, injust i violent que no pas el
del segle XX. Malauradament,
la política social ha mort i ha
estat substituïda per una ideo-
logia críptica que s’ho vol carre-
gar tot. 

La ideologia de la plutocràcia

radical, dels consells d’adminis-
tració de les grans corporacions
impersonals i metafísiques, ens
condueix cap al precipici. De
fet, el problema gros, el pessi-
misme convertit en realitat
mortificadora, és que no hi ha
cap alternativa clara a la ideo-
logia de la plutocràcia radical.
Avui en dia tot està fragmentat
i desactivat. 

No existeix voluntat ni ca-
pacitat de canviar les coses, ni
de ser racionals. Tot gira al vol-
tant de les arbitrarietats de la
plutocràcia. 

Un altre element al servei
de la plutocràcia radical, que ho
està fent tot malbé, és la globa-
lització salvatge i descontro-
lada. Cal tenir molt present que
la plutocràcia tercermundista
és molt pitjor que la plutocràcia
occidental. Avui en dia els rics
xinesos i indis són els màxims
responsables de l’anorreament
de la classe mitjana europea. 

Per Josep Maria Loste

4Les injustícies del segle XX 4El català, llengua enemiga
Per Emigdi Subirats

#SíQueEsPot
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@JoanTarda: És penós que directius d’em-
preses alemanyes, enriquides gràcies al
nazisme i còmplices d’assassinats, critiquin
el nacionalisme català.

@_isaacrosa: Tras rechazar soluciones a
hipotecados, ahora viene el debate sobre
la justicia universal, y luego el del aborto.
Tarde miserable en el Congreso.

@MelciorComes: Que la llengua anglesa
sigui obligatòria a les escoles, però que no
ho sigui a les càmeres de representants es-
panyoles... Ja està tot dit.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Si us pregunto què creieu que pensen
a Espanya en relació al procés català,
segurament ho encertareu. Els catalans
som conscients de la desinformació
amb què són manipulats els ciuta-
dans espanyols perquè quan fem zap-
ping, navegant pels mitjans de comu-
nicació en castellà, ho veiem i ho es-
coltem, i tal percepció és precisament
una de les causes de l’impressionant in-
crement independentista català.

Em preguntes què pensen els es-
panyols sobre el procés català? Doncs,
segurament no s’ho creuen, oi? Per la
televisió els diuen que es tracta d’una
tàctica del president Artur Mas per fer-
los xantatge a canvi que l’Estat tracti
els oligarques catalans com a “espa-
nyols amb privilegis”.  Si aquells an-
tics burgesos proteccionistes de des-
prés d’Antoni de Campmany van de-
cidir aprendre novament la llengua ca-
talana, per tal d’intentar liderar el ca-
talanisme de poble, amb l’objectiu d’a-

menaçar Madrid, en el context de les
seves negociacions per intentar com-
partir part dels beneficis de l’explo-
tació hispànica durant el segle XIX,
aquesta vegada Espanya no espera res
diferent dels polítics catalans.

Els polítics espanyols esperen això,
però són matussers. Aquells que s’es-
panten, de seguida volen provar d’a-
pagar el foc amb benzina, i els altres,
més escèptics, també són més limitats
intel·lectualment. És el cas de la se-
nyora Susana Díaz, que ens distreu
analitzant el problema català com un
simple pols entre la dreta madrilenya
i les perifèriques (tothom sap que
ERC, CUP, o l’esquerra abertzale bas-
ca  són grups empresarials de dreta),
alhora que ens il·lustra explicant-nos
que no són pas els territoris els que pa-
guen, “sinó que són les persones, és
Europa…”  (encara com no pregunta
si Europa és una senyora o una
 senyoreta!). Queda tot dit.

4Què pensen els espanyols?
Per Manel Fantassin

La sentència de la sala contenciosa ad-
ministrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, sobre l’o-
bligatorietat de fer el 25% en castellà
de l’horari lectiu per garantir la seva
presència mínima com a llengua ve-
hicular en cada un dels cinc col·legis
catalans, en el curs i en la classe de re-
ferència, ens ha deixat estupefactes.
Com ha dit el president de la Gene-
ralitat, “no pot ser que uns pocs esti-
guin qüestionant contínuament i in-
tentin alterar el sistema de pràctica-
ment tots”, i ha advertit que “no per-
què aquests pocs ho facin, canviarem
el sistema que és del gust  i de l’apro-
vació de la immensa majoria de la gent
de Catalunya i de l’aprovació de mol-
ta gent castellanoparlant que volen
que els seus fills acabin parlant nor-
malment el català, que és la llengua
pròpia”. Per això, aquesta sentència ha
estat recorreguda.

No sé com acabarà la qüestió, però
fins ara queda clar que és una sentèn-
cia colonial, i que es va demostrant el
tracte de colònia que té el Principat.
L’Estat espanyol, des que les tropes del
nét de Lluís XIV de França es van apo-
derar del País Valencià, el 1707; el 1714,
del Principat i el 1715, de Mallorca, va
convertir en colònia els Països Catalans,
que van deixar de ser reconeguts com

a nació que tenia uns furs, una llengua
i una cultura distinta a la de Castella,
i els castellans van deixar de ser con-
siderats estrangers en aquesta terra.
Des de llavors ençà, el tracte no ha dei-
xat de ser colonial, encara que ho han
dissimulat tot el que han pogut i han
fet creure que no era així, perquè els
tractats internacionals els haurien ob-
ligat a donar la independència a
aquests territoris. 

Des de la metròpoli, des de Madrid,
s’ha sabut sempre que la manera d’e-
vitar el perill que poguéssim ser con-
siderats territori colonial, era fer des-
aparèixer la llengua catalana i la cul-
tura que n’ha resultat, per una part, i
procurar que els pobladors d’aquesta
gran nació catalana deixessin de sen-
tir-se el que eren i passessin a con-
vertir-se en espanyols, per l’altra. Això
ho han aconseguit amb una gran part
de la població, o bé, a partir de l’esco-
la i dels llibres que espanyolitzaven,
com els que vol imposar ara Wert, i
amb la concessió de prebendes a les
elits, ja que aquestes s’encarregarien
d’espanyolitzar les classes mitjanes i
baixes, com així ha succeït, tant durant
les èpoques de dictadura com durant
les de democràcia, i gràcies als dos par-
tits d’àmbit estatal, que s’han dedicat
a fer aquesta feina.

4Sentència colonial
Per Joan Lladonet

4Anglès a les escoles
Per Maribel Estrada

Sóc mare de dues filles de 21 i 16 anys.
Estic farta de veure com projecten la
culpa als docents d’anglès del baix ni-
vell d’aquesta llengua en el nostre país.
El passat dissabte dia 4 vaig sentir ver-
gonya al veure el programa emès per
8TV al respecte. 

Jo com a mare he vist com aquests
docents es comprometen amb la seva
tasca. Sempre m’he sentit molt recol-
zada quan he demanat ajuda. Aquests
professionals s’han passat cinc anys de
llicenciatura, més altres de títols d’an-
glès i uns altres d’oposicions per al cos
d’ensenyament. Què més els cal? A
molts polítics, que ben pocs dominen

aquesta llengua saxona, no se’ls ex-
igeix tant, fins i tot molts ni ostenten
títol universitari. 

No entenc com un programa de te-
levisió critica els nivells dels nostres
docents d’anglès. És cert que el nivell
d’anglès del nostre país deixa molt que
desitjar, ¿però és culpa dels docents? 

No s’ha tingut en compte, per ex-
emple, que en països com Islàndia,
Portugal o Holanda els caganius apre-
nen l’anglès gràcies a les pel·lícules
sense doblar, la qual cosa no passa
aquí. Deixem de buscar culpables i tro-
bem les solucions. Això és el que ens
interessa a tots els pares i mares.
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El comerç de proximitat català ja
compta amb una nova llei d’ho-
raris. El passat 12 de febrer el Par-
lament va aprovar la llei d’hora-
ris comercials amb els vots de CiU,
ERC, ICV-EUiA i PSC, una nor-
mativa que pretén “preservar el
model comercial català”, i “blin-
dar-lo” davant les onades libera-
litzadores provinents de Madrid.
En aquest sentit, el canvi signifi-
catiu és l’increment dels dies fes-
tius d’obertura, que passen de 8
a 10, seguint la recomanació del
Consell de Garanties Estatutàries. 

Des de la Confederació de Co-
merç de Catalunya s’ha valorat
molt positivament aquesta nova
llei, ja que “regula la situació
creada pel recurs d’inconstitu-
cionalitat del Govern espanyol”,
segons indica l’organització. Pel
que fa a la Fundació Barcelona
Comerç, l’aprovació d’aquesta
nova normativa suposa “un punt
i final al marc normatiu que ha de

regir el model comercial català”,
tal com afirma a Línia Sants Vi-
cenç Gasca, president de la fun-
dació, que es mostra satisfet de la
fi de “la indefinició on es movia
el comerç català”. 

DEFENSA DEL MODEL CATALÀ
Aquesta norma va ser impulsa-
da ara fa poc menys d’un any per
part de CiU i ERC, després que
el govern de Madrid decidís re-
córrer davant el Tribunal Cons-
titucional (TC) un decret de la
Generalitat que regulava els ho-
raris comercials, i que encara es
troba en suspensió. El desem-
bre, el Consell de Garanties va
recomanar ampliar els festius
d’obertura a la nova legislació
per tal d’evitar la inconstitucio-
nalitat de la norma. A canvi, els
grups van decidir que aquests
dos dies els puguin determinar
lliurement els ajuntaments de
cada municipi. A partir d’ara, les
hores setmanals d’obertura a
Catalunya seran 72, i els únics
establiments exempts seran els
dels municipis turístics i els co-
merços d’alimentació més petits
de 150 metres quadrats. 

NEGUIT PELS GRANS CENTRES
Un altre tema que preocupa es-
pecialment als comerciants són les
ampliacions de les grans superfí-
cies comercials. En aquest sentit,
la Fundació Barcelona Comerç, es
va reunir el passat dia 13 de febrer
amb el president de la Generali-
tat, Artur Mas, i el conseller d’Em-
presa i Ocupació, Felip Puig, per
expressar el seu “neguit” per les
informacions que apunten a l’o-
bertura de quatre nous centres co-
mercials, dos a Barcelona –a la Sa-
grera– i dos a la seva àrea me-
tropolitana –l’outlet de Viladecans
i un a Cerdanyola–. 

Segons s’informa des de la
Fundació a aquesta publicació, els
dirigents es van mostrar “recep-
tius” amb les demandes dels co-
merciants i van afirmar el seu
compromís per reduir el màxim
possible l’ampliació de grans su-
perfícies comercials al país.

Les ampliacions suposarien
un nou sostre comercial que arri-
baria als 300.000 metres qua-
drats, el que segons la Fundació
equivaldria a uns 3.300 establi-
ments i a una “pèrdua de la iden-
titat del model comercial”.

Aquesta llei va ser impulsada el març de l’any passat. Foto: Parlament

Els botiguers, satisfets amb la
nova llei d’horaris comercials

» El sector creu que es posa fi a la “indefinició” del marc legal comercial
» La gran novetat serà l’ampliació dels festius d’obertura, de 8 a 10

Autònoms i pimes protesten
pels “greuges” que pateixen

PROTESTA4La patronal de la
petita i mitjana empresa, Pimec,
ha convocat per al pròxim 19 de
març un acte reivindicatiu sota el
lema Diguem prou, a causa de
“l’alt grau de malestar entre les pi-
mes i autònoms” pels “greuges”
que pateixen per part de les ad-
ministracions. 

Aquesta postura de Pimec va
quedar palesa en una reunió de
finals de gener, on els més de dos-
cents empresaris i autònoms reu-
nits van deixar clar que s’havia

trencat “de manera flagrant” el
contracte social amb les petites
empreses i els treballadors a
compte propi, que són la majoria
del teixit productiu. 

El president de Pimec, Josep
González, va deixar clara la “man-
ca de sensibilitat per part del
sistema envers les pimes i els au-
tònoms”, tot incidint en el fet que
“no deixa de créixer l’aprovació de
mesures que estan afectant ne-
gativament la competitivitat del
nostre teixit”. 

Els majoristes finançaran 
la reforma de Mercabarna

MERCATS4L’Ajuntament i el
Gremi de Majoristes de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna van
signar el passat divendres un
conveni per dur a terme la reno-
vació de les instal·lacions del
mercat. En concret, l’acord esta-
bleix que els majoristes es faran
càrrec dels costos de les actua-
cions, que arriben als 20 mi-
lions d’euros, mentre que l’ad-
ministració els prorrogarà la con-
cessió 17 anys. Aquesta clàusula
es farà efectiva a partir de la data
en què finalitzarà el contracte ac-
tual, que és el 2020.

Mitjançant aquesta ampliació,
els comerciants majoristes po-
dran amortitzar les despeses que

es deriven de la reforma de Mer-
cabarna. Les obres se centraran
sobretot en reforçar l’estructura
del mercat i la seguretat.

Durant la signatura del con-
veni, la tinent d’alcalde de l’A-
juntament i presidenta de Mer-
cabarna, Sònia Recasens, va afir-
mar que aquest conveni era “in-
èdit”, i va valorar que s’hagi fet “en
un moment de conjuntura eco-
nòmica difícil”. 

El Mercat Central de Fruites
i Hortalisses de Barcelona abas-
teix de productes hortofructíco-
les uns 10 milions de persones, i
proveeix el 74% de les fruites i
hortalisses que es consumeixen a
Catalunya. 

F. Javier Rodríguez
SANTS-MONTJUÏC

La reforma de Mercabarna costarà uns 20 milions d’euros. Foto: Mercabarna

Festa | L’Eix Sants-Les Corts celebra el Dijous Gras carnavalesc
El Carnestoltes ja escalfa motors al barri. Aquest diumenge 23 de febrer, a l’espai buit del final del carrer

Vallespir, l’Eix comercial Sants-Les Corts celebrarà per primera vegada el seu particular Dijous Gras,
una cita que vol invitar els veïns de la zona a gaudir de la joia que porta el rei Carnestoltes. Durant la 

jornada hi haurà un tast de productes de cansaladeria dels comerciants i un concurs de disfresses. 
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SMART SHOPPING BARCELONA
UNA NIT DE COMERÇ, FESTA I TECNOLOGIES

Creu Coberta, Amperson Consulting i Mobile World Barcelona us conviden a parti-
cipar aquest dijous 27 de febrer a l’SMART SHOPPING BARCELONA, una trobada de
noves tecnologies, comerç i festa, que posarà punt i final per primer cop al Mobile
World Congress. 

Es tracta d’una experiència innovadora que començarà a la tarda i tindrà una
durada fins a la mitjanit, en què els comerços obriran les seves portes i podreu co-
nèixer els productes i serveis que oferim a Creu Coberta i les Arenas de Barcelona.
A més gaudireu de descomptes, regals, tast de cava i productes de degustació, mú-
sica, animació i molta festa a l’eix.

Serà una jornada dedicada a parlar de les noves tecnologies i les aplicacions
mòbils sobre compres, on presentarem una nova App creada per Amperson,
parlarem de la marca Barcelona i de la marca Creu Coberta Shopping i també
gaudirem de diversos estands i carpes, i de la presència en directe d’Onda Cero i
Europa FM.

Us esperem a Creu Coberta, des de mitja tarda fins a la mitjanit, per gaudir per
primer cop d’una experiència inoblidable, l’SMART SHOPPING BARCELONA.



13 | 19 febrer 2014 líniasants.catCREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 234

Associació de Comerciants

Creu Coberta
Creu Coberta, música i animació!

Per celebrar l’Smart Shopping Barcelona, Creu  Coberta
comptarà amb escenaris on, des del vespre fins a la 1 de
la matinada, podreu gaudir de desenes d’activitats. 

Des de primera hora de la tarda gaudirem de la
programació en directe de l’emissora Onda Cero des
de Creu Coberta. L’espai Creu Coberta 26 comptarà
amb un lloc de chill-out amb Moritz, i hi haurà també
un DJ amb música dels anys 90. Més endavant, al ca-
rrer Torre Damians, de nou un DJ amenitzarà el carrer
amb danses dels 80 i atenció, perquè podreu partici-
par d’una flash-mob molt divertida, en diversos mo-
ments de la nit.

Al carrer Llobet, un escenari amb ballarines de mú-
sica funky i amb una orquestra que ens interpretarà pe-
ces dels anys 70 i 80, per cloure una progra  mació al llarg
del carrer. 
No us perdeu tampoc les patinadores Roller Hostesses i
la batucada que recorreran Creu Coberta, a més dels DJ
Bryan Cross i Chris White i l’actuació de Xanadú, a les
Arenas Barcelona. I també a Creu Coberta, una acció Ga-
ming disco!

Creu Coberta mascarade

Veniu a Creu Coberta disfressats o com en un ball de
màscares, i els cinquanta primers que arribin a la carpa
de Creu Coberta, situada al carrer Llobet, s’enduran un
obsequi de l’Associació. A més, feu-vos una foto en
aquest espai, pengeu-la a les vostres xarxes socials, i el
que més likes tingui a Facebook s’endurà un regal molt
especial.

Programació provisional

Escenari Disco Dance Floor (Creu Coberta 26). 
De 20 a 1h
Dj d’Europa FM, música dels 60 i 70. Espai Chill-out
Moritz
Escenari RockandSurf. (c/ Cap de Guaita). 
De 20 a 1h
4 grups de música surfer i rock, amb animació: Losung,
Besos Robados, Momento, Surfones (reversió del musi-
cal Hair)
Main Stage (C/ Llobet). 
De 20 a 1h
Photocall Smart Shopping Barcelona
Jam Session Escola de Música (20h), Sheila Weaver 
(exmembre de The Supremes) (21.30h) Master class de
Funky-disco (22.30) Coreografia de Funky amb Nicolás
Ricchini Company (23.30) i Flashmob (24)
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Cava i ofertes a Creu Coberta
Has comprat mai a mitjanit? Vols gaudir de l’experiència de conèixer el nostre barri i les nostres botigues sota la llum de la lluna?

Durant l’Smart Shopping Barcelona, aquestes botigues obriran fins a la 1 de la matinada. Us hi esperem!

Ros, Creu Coberta, 28
Calzados Barcelona, Creu Coberta, 19
Mystic, Creu Coberta, 30
Frankfurt Station,  Creu Coberta, 31
Bar Singular, Creu Coberta, 33
El Nostre Forn,  Creu Coberta, 36
Portonovo Silvestre, Creu Coberta, 37
Factory oulet, Creu Coberta, 36 – 40
Audrey Bread & Coffe, Creu Coberta, 42
La Muntanya, Creu Coberta, 45
Class Sabates, Creu Coberta, 41
Smoke Vap,  Creu Coberta, 53
Rosat’s,  Creu Coberta, 58
Jamoneria Silvestre, Creu Coberta, 64
Pizza Loca,  Creu Coberta, 64
Arte Oriental, Creu Coberta, 65
La Tira, Creu Coberta, 67
Roser i Vila, Creu Coberta, 68
I@Cafe, Creu Coberta, 75
Onkar Gallery, Creu Coberta, 76
Il Cafe Cacao, Creu Coberta, 79
Entertainment Exchange, Creu Coberta, 80
Galera, Creu Coberta, 84
Joieria Marques, Creu Coberta, 87
Bodega Monumental,  Creu Coberta, 87
Joieria Balbas, Creu Coberta, 88
Forn Pastisseria, Tradizionalia,  Creu Coberta, 90 -92
L’Òptica Universitària, Creu Coberta, 91
Cafeteria Panet, Creu Coberta, 91
Pitzzeria Il Fuoco, Creu Coberta, 95
El Taller, Creu Coberta, 97
Optica Oliver, Creu Coberta, 97
La Tienda de Lolin, Creu Coberta, 98
Claudia Sevilla, Creu Coberta, 107
El Rei del Calçat, Creu Coberta, 109
Radio Arxa,  Creu Coberta, 110
Iris, Creu Coberta, 112
Cristalleria Casas, Creu Coberta, 112
Bosanova, Creu Coberta, 119
Depil&Co, Creu Coberta, 121
Loteria Peyra, Creu Coberta, 121
Siscart, Creu Coberta, 123
El City de Sants, Creu Coberta, 126
Carmen, Creu Coberta, 129
Calzados Marcos, Creu Coberta, 133
Temprado, Creu Coberta, 137
Llanas Interiorisme, Rector Triadó, 2
Vins i Caves El Rebost, Rector Triadó,  8
Canal Ocio Sants, Callao, 2
4 Eyes, Consell de Cent, 9
Las Termas de Ruham, C/ Llobet, 5 – 7
Cucut Biz&Bar,  Vilardell, 23
La Campana, Vilardell, 30
Ama tu salud, c/ Sant Roc, 28
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Les Arenas, amb l’Smart Shopping Barcelona!

Durant la nit del 27, de 20h a 1 de la matinada, 
les Arenas de Barcelona s’omplen d’activitats

Opening Show: 
Donem la benvinguda a l’Smart Shopping al ritme de Madonna i

els ballarins de Nicolas Ricchini Company

Roller Disco Show: 
A l’estil dels anys 70, la pista central de les Arenas de Barcelona es
converteix en una autèntica roller-disco. Ens espera un retro-show
quatre rodes. Xanadú Show: actuació inspirada en la pel·lícula Xa-

nadú, amb una coreografia amb esperit jazz-disco. 

21:00h/21:45h/22:30h - Espectacle Sorpresa!!!
23:00h - Actuació especial de Sheila Weaver 

(ex membre de The Supremes)
23:25h -  Flashmob: Aprèn els passos i participa al gran 

Flashmob de tancament ballant un remix amb 
músiques de Donnar Summer, Boney M., Abba, Grease i  
Madonna entre d’altres. Pots assajar els pasos entrant al 
Facebook de Smart Shopping Barcelona

23:30h - 1h DJ BRIAN CROSS

El diumenge 2 de març, celebrem 
Carnestoltes al Poble Epanyol!

De nou teniu una cita al Poble per gaudir i fer de l’hivern una
 estació desitjada mentre no arriba la primavera! Si no vau poder
venir al nostre entranyable recinte a gaudir de la Festa de Santa
Eulàlia, el diumenge 2 de març teniu l’oportunitat de deixar-vos
sorprendre per un munt d’activitats i sorpreses al voltant de la
 divertida Festa de Carnestoltes. 

A partir de les 11 hores i fins les 17:30h s’aniran succeint di-
verses activitats familiars que garantiran un dia complet de diver-
sió per a petits i grans: tabalers del Poble Sec, concurs de disfresses,
l’imprescindible taller de maquillatge infantil, gimcana familiar –que
va tenir un gran èxit el dia de la festa de Santa Eulàlia!–,  rua de Car-
nestoltes i, ja entrada la tarda, un taller de xocolata. A les 11h, po-
dreu participar en el taller d’elaboració d’un titella i a les 12:30h es-
trenarem nou espectacle al nostre Espai de Teatre: A taula!, de la
companyia Els peus de Porc (suplement de 4€).

I per si algú s’ho estava demanant, tindreu castells inflables i
una variada fira de productes gastronòmics artesanal son podreu
tastar i adquirir el que més us agradi.

L’entrada durant aquesta jornada tindrà un preu especial de
3€ pels residents a Catalunya, i serà de franc per tots els que us ani-
meu a venir disfressats!

Més informació: www.poble-espanyol.com

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 234
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A la indignació per l’augment de
les tarifes del transport, s’hi ha
sumat la que arrosseguen els
veïns i veïnes de la Marina per
no disposar de metro al barri,
una reivindicació històrica. Per
això, un miler de persones van
sortir al carrer per protestar i fer
sentir la seva veu pel que consi-
deren una situació injusta, se-
gons informa el3.cat.

Cada dimecres des de prin-
cipis d’any, diverses entitats i as-
sociacions de veïns organitzen
protestes contra la pujada dels
preus del transport públic. L’or-
ganitzada per l’Assemblea d’in-
dignats de la Marina és, però,
una de les més nombroses, ja
que segons explicava al mitjà de
Sants Esther Pérez, membre de
l’assemblea, l’augment de preus

és molt gran i pel barri, on “no
tenim metro, encara és el doble”.
Avui tornaran a sortir al carrer
per protestar, després que així
ho decidissin els manifestants en
assemblea la setmana passada.

SANCIONS PER LES ATURADES
L’Ajuntament ha respost a les
protestes anunciant sancions a

qui aturi el servei del transport
públic. Ho va avançar el primer
tinent d’alcalde de la ciutat, Jo-
aquim Forn, en una entrevista a
BTV. Forn va advertir que estan
preparant sancions, i que, tot i
que encara no les han aplicat,
“tot té un límit”, i que si se se-
gueixen produint aturades, es
començarà a multar.

Una imatge de la protesta de dimecres passat. Foto: Twitter (Anna_JM7)

Els veïns de la Marina protesten
pels preus del transport

» També mostren la seva indignació perquè no arriba el metro al barri
» L’Ajuntament ha avisat que sancionarà els que aturin el transport públic

El possible desallotjament
posa en alerta Can Vies

SOCIETAT4Can Vies espera el
desallotjament. Així ho asseguren
des del col·lectiu que gestiona el
centre, que informa que després
que els tribunals desestimessin el
seu últim recurs, el desallotja-
ment es podria produir en les
pròximes setmanes.

Davant aquest fet, i de l’últim
escorcoll i detencions que van
acabar amb una persona em-
presonada, el centre social i les
entitats veïnals han augmentat
l’activitat per defensar el projec-

te de Can Vies i seguir lluitant per
quedar-se al barri.

El passat dissabte 8 de febrer,
unes 500 persones es van mani-
festar en suport de Can Vies pels
carrers de Sants. Una manifes-
tació en la qual també van parti-
cipar-hi els bastoners i els diables
del barri. La marxa també va
produir alguns aldarulls, amb
pintades a la façana de la seu del
Districte i la crema d’un ninot que
simbolitzava un mosso, davant la
comissaria de Plaça Espanya.

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

Imatge de l’última manifestació de suport. Foto: Can Vies

GUARDONS4Barcelona va re-
conèixer el passat 11 de febrer els
ciutadans i entitats que han con-
tribuït a la creació, la investiga-
ció i la producció de qualitat re-
alitzada a la ciutat. Ho va fer amb
l’entrega dels Premis Ciutat de
Barcelona 2013, que va estar
presidida per l’alcalde Xavier
Trias. A l’acte també hi era pre-
sent, entre d’altres, el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, i va
comptar amb l’actuació de Sílvia
Pérez Cruz i Mario Mas.

Entre els guardonats hi ha
l’Esbart Ciutat Comtal, que va
rebre el premi en la categoria de
Cultura popular i tradicional per
l’espectacle Eulàlia,que es va es-
trenar l’any passat a la Catedral,
i que es va tornar a representar fa
pocs dies en motiu de la festa ma-
jor d’hivern. El guardó per a l’en-
titat d’Hostafrancs el va recollir el
seu director, Lluís Calduch. 

Altres dels premiats van ser
Clara Segura en la categoria de
Teatre, Eulàlia Grau en Arts Vi-

suals, Joan Carreras en literatu-
ra en llengua catalana i Álvaro
Enrique en llengua castellana, o
el premi per a Javier Pérez An-
dújar en Mitjans de comunicació.
Els Premis Ciutat de Barcelona
2013 també van reconèixer el
Born Centre Cultural en la cate-
goria d’Arquitectura i Urbanis-
me, Albert Adrià en Gastronomia
i Jaume Cabré en Projecció in-
ternacional de la ciutat. La resta
dels 20 premiats es poden con-
sultar al lloc web del consistori.

Reconeixement a la qualitat

Imatge de família dels guardonats. Foto: Ajuntament

Salut | Un home sobreviu gràcies a un desfibril·lador portàtil
Gràcies a un desfibril·lador portàtil instal·lat en una farmàcia de l’Estació de Sants, un

home va salvar la vida després de patir un atac de cor, fa dues setmanes. Dues de les 
dependentes es van adonar que l’home de 69 anys tenia un infart davant de la farmàcia, i

van utilitzar el desfibril·lador automàtic, que les va anar guiant, per reanimar l’home.
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L’Ajuntament de Barcelona ha re-
modelat els Jardins de Ca l’Ale-
na, al barri de la Marina de Port.
Amb les obres s’ha condicionat
aquest interior d’illa per a l’ús ciu-
tadà i s’han ordenat els camins i
eixos que el travessen, amb l’ob-
jectiu de crear un espai on po-
tenciar i dinamitzar les activitats
del barri.

Els treballs, que han comptat
amb un pressupost de 655.000
euros, doten l’espai d’una imatge
de conjunt gràcies al paviment de
formigó amb colorant groc i el
pintat dels murs. A més, s’ha
creat un camí que lliga els prin-
cipals espais transversalment,
des dels equipaments (el casal i la
ludoteca) fins als Jardins del
Pont Romà.

A banda de renovar el pavi-
ment, amb l’actuació s’hi ha ins-
tal·lat nou enllumenat, mobilia-
ri urbà (cadires, bancs, papereres,
jocs infantils i circuit saludable),
s’ha fet un nou enjardinament
(plantació d’arbrat, plantes ar-
bustives, entapissats i gespa),
s’ha renovat la xarxa de drenat-
ge, la xarxa d’enllumenat públic,

la de reg, i s’ha col·locat una font
d’aigua potable, així com d’un
quadre elèctric amb escomesa
de baixa tensió per a la celebra-
ció d’esdeveniments ciutadans
als jardins.

PARTICIPACIÓ VEÏNAL
En aquest projecte, el Districte de
Sants-Montjuïc ha liderat un
procés participatiu amb els veïns
i les entitats del barri per donar
a conèixer el projecte i recollir-ne
aportacions i propostes. També es
va fer una reunió especifica amb
el Casal de barri La Vinya per co-

nèixer les seves necessitats a
l’hora de programar activitats
fent ús dels espais exteriors.

Paral·lelament a aquestes
obres, s’ha reformat el casal de
gent gran La Capa, situat als Jar-
dins de Ca l’Alena, i se n’han mi-
llorat les instal·lacions, distri-
buint l’espai de manera més ra-
cional, connectant sales i guan-
yant amplitud al primer pis, cons-
truint una escala interior i un as-
censor –que permeten la comu-
nicació dels dos pisos de l’equi-
pament per dins– i renovant la
climatització de l’espai.

L’Ajuntament ha remodelat aquests jardins de la Marina de Port. Foto: BIMSA

Remodelen els Jardins 
de Ca l’Alena per a l’ús ciutadà

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra de la Unitat d’investiga-
ció de Sants-Montjuïc van dete-
nir el matí del passat 6 de febrer
un home de 54 anys, de nacio-
nalitat espanyola i veí del dis-
tricte, com a presumpte autor de
diversos delictes d’abusos se-
xuals, entre els quals hi ha una
menor de 13 anys, i intrusisme
professional.

L’home afirmava que tenia
poders curatius que Déu li havia
donat i que la seva única inten-
ció era ajudar les dones que es-
taven malaltes, tan física com
emocionalment. Malgrat tot, el
fals sanador va passar de dema-
nar la voluntat per la seva ajuda
fins a fixar una tarifa de 10 euros
per visita.

Les tècniques que utilitzava
per curar les seves víctimes es ba-
saven en la imposició de mans en
els llocs on hi havia la suposada
malaltia, massatges i insuflar el
que ell considerava aire sanador.
Totes aquestes tècniques s’apli-
caven a zones genitals i als pits.
El sanador també insuflava el
seu alè a les orelles, nas i boca de
les dones. També es donava la si-
tuació que el detingut utilitzava
altres pacients per tal que es
fessin els massatges i els toca-
ments entre elles.

Detenen un
sanador per
abusos sexuals

Xavier Torras
presenta ‘Discos
intervinguts’

CULTURA4L’artista santsenc Xa-
vier Torras, de nom artístic No-
ble One, va inaugurar el passat di-
vendres 7 de febrer a la Casa Mè-
xic Barcelona (carrer Pavia, 72),
al barri de Sants-Badal, l’exposi-
ció Discos intervinguts.

La mostra està formada per
un conjunt de discografia que o bé
forma part de la col·lecció fami-
liar de vinils, o bé ha estat ad-
quirida expressament per a
aquesta exposició a la Casa Mè-
xic, tenint en compte els gèneres
propis d’aquest país. Unes por-
tades de discos que, com bé diu
el títol, han estat intervingudes
amb tècniques diverses (acrílic,
retolador i spray, entre d’altres),
reinterpretant no només les imat-
ges sinó també els títols de les
cançons que hi apareixen.

Redacció
LA MARINA DE PORT



19 | 
Sants-Montjuïc 19 febrer 2014 líniasants.cat

ICV demana retirar la Medalla
d’Or a la infanta Cristina

POLÍTICA4El president del grup
municipal d'ICV-EUiA a l'Ajun-
tament de Barcelona, Ricard
Gomà, va tornar a reclamar la
setmana passada al govern mu-
nicipal que "iniciï els tràmits
per retirar la Medalla d'Or de la
ciutat a la infanta Cristina", no-
vament imputada en el procés
judicial del cas Nóos.

Gomà va recordar que aques-
ta medalla "és la màxima dis-
tinció que pot atorgar l'Ajunta-
ment", i s'adreça a aquelles per-
sones "que hagin destacat per ha-
ver prestat serveis rellevants a la
ciutat". "El propi reglament en
preveu la revocació si les perso-

nes que en són titulars fan actes
o manifestacions contràries als
motius que van justificar-ne la
concessió", va exposar.

Per a Gomà, "una pretesa
servidora pública a qui s'atri-
bueix una presumpta col·labo-
ració en una trama delictiva
com la que s'investiga no mereix
ostentar el màxim reconeixe-
ment de la ciutat, ni la repre-
senta adequadament", per la
qual cosa emplaça l'executiu de
l’alcalde Xavier Trias a revocar
la concessió de la medalla, "tal
com li han reclamat també des-
tacats representants de la so-
cietat civil" barcelonina.

El PSC de Barcelona va comen-
çar dimarts passat una campan-
ya publicitària per donar a co-
nèixer el seu procés de primàries
per escollir l’alcaldable socialista
entre els barcelonins que puguin
estar interessants a participar-hi.

Segons Lourdes Muñoz, co-
ordinadora de la comissió orga-
nitzadora de les primàries i en-
carregada de presentar a la prem-
sa la campanya publicitària, l’ob-
jectiu del partit és arribar, com a
mínim, als 6.000 registres de
persones que no militin al partit.
Una xifra molt factible si es té en
compte que la suma dels avals
ciutadans necessaris (entre 1.000
i 1.500) que han d’aconseguir els
sis precandidats ja arribarien a
aquest volum.

Tot i això, i com ja han reco-
llit diversos mitjans, el partit es
mostra conservador en relació
amb la xifra total de participants
prevista de cara a les votacions de
les primàries. Segons les prime-
res estimacions del partit i de di-
versos precandidats, la partici-
pació oscil·laria entre els 10.000
i els 15.000 votants, el que sig-

nifica un 1% de la població total
resident a la ciutat.

MICROMECENATGE
Per altra banda, el partit ha po-
sat en marxa una campanya de
micromecenatge amb l’objectiu
de recaptar fons per finançar el
vídeo de promoció de les primà-
ries, titulat Fem Barcelona, fem
primàries. Segons el PSC, es
tracta d’una iniciativa innova-

dora, ja que “per primer cop al
nostre país un partit polític im-
pulsa una campanya de recap-
tació econòmica col·lectiva i en
xarxa d’aquesta mena”.

L’objectiu d’aquesta iniciati-
va és doble. Per una banda acon-
seguir 6.500 euros per pagar la
realització del vídeo i, per l’altra,
implicar el major nombre de
persones en la difusió i partici-
pació de les primàries socialistes.

El PSC intenta fer arribar el seu procés de primàries als ciutadans. Fotos: PSC

El PSC inicia una campanya
publicitària de les primàries

Redacció
SANTS-MONTJUÏC
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De moment ja hi ha uns 15.000
corredors inscrits. La 35a edició
de la Zurich Marató de Barce-
lona, la quarta prova d’aquestes
característiques més important
d’Europa, tindrà lloc el pròxim
diumenge 16 de març. La sorti-
da, com és tradicional, s’efec-
tuarà a primera hora del matí,
a dos quarts de 9, a l’avinguda
de la Reina Maria Cristina. L’or-
ganització calcula que l’arriba-
da del primer corredor al mateix
punt, després de recórrer gran
part de la ciutat de Barcelona,
serà a partir de dos quarts 11 del
matí. 

L’organització posarà a dis-
posició dels participants un
grup de set llebres que marca-
ran un ritme fix durant la cur-
sa per fer diferents marques. 

La competició comptarà
amb categories des de Sub 23
fins a Veterans de més de 65
anys. 

Aquesta edició de la Marató
de Barcelona es promocionarà
amb l’eslògan Al ritme de Bar-
celona i hi ha activitats lúdiques
organitzades al llarg del reco-
rregut per part d’entitats cultu-
rals de la ciutat. 

BARCELONA MAGIC LINE
El pròxim diumenge dia 2 de
març, però, els corredors te-
nen una altra cita atlètica im-
portant: la Barcelona Magic
Line, una competició que reco-
rrerà set turons de la ciutat, ca-
dascun dels quals vinculat a
una causa solidària, i que pas-
sarà també per la muntanya de
Montjuïc.

Moment de la sortida de la Marató de l’any passat. Foto: Ajuntament

Uns 15.000 atletes ja s’han
inscrit a la Marató de Barcelona
» La cursa, que sortirà de Montjuïc, tindrà lloc el pròxim 16 de març

» Abans, però, el districte acollirà la prova Barcelona Magic Line

Tercera victòria consecutiva
del JAC Sants a la lliga

BÀSQUET4El JAC Sants va de-
rrotar el passat diumenge a
l’AESC Ramon Llull a casa de ma-
nera solvent per 76 punts a 59.
Els de Marc Pullés sumen un nou
triomf, el tercer consecutiu a lli-
ga, i es consoliden a la tercera po-
sició del seu grup de Copa Cata-
lunya, per darrere del Martorell
Solvin, líder indiscutible, i del Ri-
ver Andorra, segon. 

Aquesta suposa una victòria
molt important pels interessos i
la moral del JAC Sants, ja que el
partit d’anada contra els de l’Ei-
xample el van perdre després de

jugar ni més ni menys que tres
pròrrogues. 

La dinàmica del conjunt sant-
senc està sent molt positiva da-
rrerament. A l’anterior jornada,
el JAC va derrotar un rival directe
a la taula com és el CB Castellar,
en un partit a l’Espanya Industrial
on els locals van demostrar el seu
bon estat de forma. 

El pròxim dissabte el JAC
Sants visita l’Sferic de Terrassa,
un rival en teoria dèbil que ocu-
pa la darrera posició a la classifi-
cació, amb només dues victòries
i disset partits perduts.

La Caminada de l’Olimpisme
passarà per Sants-Montjuïc

EXCURSIONISME4La caminada
de l’Olimpisme, la primera del
cicle esportiu Barnatresc 2014,
ja escalfa motors de cara al prò-
xim diumenge dia 23 de febrer
al matí.

La jornada s’iniciarà a la pla-
ça dels Voluntaris, al parc del
Port Olímpic, a partir de dos
quarts de 10 del matí, però fi-
nalitzarà als jardins del Mirador
del Poble-sec, després de creuar
el districte de Sants-Montjuïc des
de l’Estació de Sants. 

La caminada, d’uns 11 quilò-
metres i mig, tindrà una durada
aproximada de 3 hores i mitja, i
comptarà amb un punt d’avi-
tuallament i control de pas a l’a-
vinguda Roma amb el carrer
Comte d’Urgell, que estarà ope-
ratiu entre les 10 del matí i les 12
del migdia. 

La participació és gratuïta, i
no cal inscripció prèvia. Només
cal anar al punt de sortida i om-
plir el full de participació, o bé
presentar el carnet Barnatresc.

Creix la pràctica esportiva
entre els infants i els joves

ESTUDI4Segons l’estudi d’hà-
bits esportius entre infants i jo-
ves de 6 a 18 anys, la pràctica es-
portiva ha crescut un 9,2% res-
pecte a l’any 2007, l’últim any del
qual es tenen dades. 

Durant la presentació d’a-
quest estudi, la tinenta d’alcalde
de Qualitat de Vida, Igualtat i Es-
ports, Maite Fandos, va assen-
yalar que “s’ha aconseguit recti-
ficar la pèrdua de noies practi-
cants a segon de batxillerat de-

tectada a l’enquesta de 2007”.
Segons el document, un 76%
de la població escolar practica es-
port. Això situa Barcelona per so-
bre de la mitjana de Catalunya,
que és del 67,3%. Aquesta xifra,
tanmateix, només és superada
internacionalment per Finlàndia
i Austràlia, amb un 84% i un
73%, respectivament. De l’estu-
di també es desprèn que la trans-
missió d’hàbits esportius en el
nucli familiar és decisiva.

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

El JAC aspira a revalidar els èxits de l’any passat. Foto: FCBQ

Korfbal | El KC Barcelona, eliminat de la Copa Catalana
El KCB no va poder repetir l’èxit aconseguit l’any passat a Lleida i va caure 

eliminat a les semifinals de la Copa Catalana aquest cap de setmana a 
Vacarrisses, davant el CK Vallparadís (17-24). Els d’Albert Vidanya van 

trobar un rival molt més encertat en atac i més regular al llarg de tot el partit. 
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DIUMENGE 23 DE FEBRER
13:00-16:00 Calçotada popular a la plaça de

Sants de la mà de l’emissora Ona de Sants i
l’Ateneu Popular de Sants, amb activitats in-
fantils i sortejos. / Plaça de Sants

DIJOUS 27 DE FEBRER
18:00 Segueixen les sessions d’acollida per a per-

sones immigrades. Aquesta nova sessió tin-
drà lloc a la seu del Districte, i s’explicaran te-
mes burocràtics. / Seu del Districte

FINS AL 16 DE MARÇ
Matí-Tarda La muntanya màgica és una expo-

sició de la Fundació Joan Miró sobre la mun-
tanya de Montjuïc i la influència, tant cultu-
ral com arquitectònica, que ha tingut sobre
la ciutat de Barcelona. / Fundació Joan Miró

FINS AL 8 DE MARÇ
Matí-Tarda La Shoah: què, qui, com, quan, on

i per què succeí la Shoah és una exposició que
explica les raons de l’Holocaust nazi del po-
ble jueu. / Biblioteca Poble-sec

DIMECRES 26 DE FEBRER
18:00 Un full en blanc. L’espai Llibres a escena

proposa els participants en aquesta activitat
endinsar-se en l’univers literari de l’escriptor
català Miquel Obiols. / Biblioteca Francesc Can-
del

DIMARTS 25 DE FEBRER
17:30Música per a nadons. Espai d’estimulació

musical per aprendre a créixer i divertir-se amb
la pràctica musical, afavorint la relació afec-
tiva entre adult i infant per tal de poder-la in-
centivar. / Centre cultural Albareda

DISSABTE 22 DE FEBRER
12:00 Partit del CE Mediterrani davant el CN Sa-

badell, corresponent a la setzena jornada de
Divisió d’Honor del waterpolo masculí. /
Piscines Josep Vallès

AGENDA QUINZENAL

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

El Rei Carnestoltes arriba d’aquí a ben
poc a Sants i ho vol celebrar amb
tots els nens i nenes del barri. A par-
tir de les 11 del matí, el parc de l’Es-
panya Industrial serà l’epicentre de la
festa i la xerinola carnavalesca. / Parc
de l’Espanya Industrial

Carnestoltes
Ds. 1 de març a les 11:00

Simpàtic, tendre, fresc, enginyós i sor-
prenent, el clown i malabarista JAM ofe-
reix l’espectacle Minute al Poble Es-
panyol, una activitat familiar molt re-
lacionada amb el món de la fotografia
antiga. / Poble Espanyol

Partit del JAC Sants

Partit de Copa Catalunya masculina en-
tre el club de bàsquet JAC Sants i el Za-
mar Ploms la Salle Reus, en un partit
corresponent a la 21a jornada de
Copa Catalunya masculina. / Pavelló
de l’Espanya Industrial

En el marc del programa A Taula!, la cui-
nera Gemma Barceló ofereix un taller
de cuina sobre la truita i totes les se-
ves variants, que poden ser dolces o sa-
lades. Els participants aprendran a fer
un menú  de truita. / El Sortidor

A taula!
Del 27 de febrer al 6 de març

De 19:30 a 21:30

Dg. 2 de març a les 12:15

JAM al 
Poble Espanyol

Dg. 23 de febrer a les 12:30

21 de febrer
Dia Internacional de la Llengua Materna
El Dia Internacional de la Llengua Materna va ser aprovat a la 
Conferència General de la UNESCO del novembre de 1999. En aquesta 
data s'entrega el premi Linguapax, en defensa del plurilingüisme.

E F E M È R I D E
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